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 مصر بعد الحرب العالمية االولى  الفصل الرابع
 

 

 
 

إعداد : 
 

 بـأحمد طل أ /

 

01009132136 
 

Ahmed teleb   : 
 :التاريخ مع طلب

 

 

 

 



 

 
 01009132136أ/ أحـــــــمد طـــلب    م/  2

 للثانوية العامةخ التاري  خؤرـــــسلسلة امل

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 () حماوالت فرنسا لالستيالء على مصر تطور فكرة احتالل فرنسا ملصر..؟ /وضح

 مل تكن احلملة الفرنسية وليدة الثورة الفرنسية أو وليدة العصر احلديث؟ /ايد باألدلة

التجارة الهولندية فى الهندإرسال حملة إلى مصرلضرب 14لويس الــ أراد الملك م17القرن ـ في 1  

ان ليس من خالل حملة عسكرية ولكن طلب م(1769) 15 لويس أراد الملك 18القرن ـ في 2  

تتنازل له الدول العثمانية عن مصر        

للمرة الثالثة( تجددت الفكرة لتسهيل وصول تجارة فرنسا إلى شرق) 16لويس الــ أثناء حكم 3  

آسيا عبرمصر بدالً من الدوران حول افريقيا       

 سا تأمين  م ومحاولة فرن1789بعد قيام الثورة الفرنسيةالمحاولة الرابعة واألخيرة  -4

 يكتجارتها من خطر الممال   

 
  

 

   تعتبر الثورة الفرنسية أول ثورة اجتماعية في أوروبا        (  )  
 

  وانتهت بالقضاء على النظام الملكى بالتحالف مع طبقة العامة  الوسطىحيث قامت بالثورة الطبقة

 االقطاعى واعالن الجمهورية
 

م..؟1789يوليو  14ماالنتائج املرتتبة على  / الثورة الفرنسية   
 

 

فى فرنسا   ىعلى النظام الملكى اإلقطاع( القضاء 1  

( اعالن الجمهورية 2  

 ( معاداة الدول األوربية للثورة الفرنسية ومبادئها وتحالفوا وشنوا حرب ضد فرنسا 3

 ( نجحت الثورة الفرنسية وأصبح لفرنسا مكانة عالية مما شجعها على ارسال حملتها لمصر 4
 

 

 

 

 

 أيد باألدلة / إختذ الصراع بيـن اجنلرتا وفرنسا بعدا جديدا بعد الثورة الفرنسية ..؟

 ن اجنلرتا وفرنسا من اوروبا اىل مصر .؟ـحتول جمال الصراع بي /مب تفسر 

 العداء االجنليزى ملبادىء الثورة الفرنسية .؟ /ما النتائج املرتتبة على 

 وضح العالقة بيـن/ االحداث السياسية فى اوروبا ) الثورة الفرنسية ( واحلملة الفرنسية على مصر .؟

 

1( بعد قيام الثورة الفرنسية : ادرك ملوك أوروبا  وخاصة انجلترا خطر الثورة الفرنسية على 
عروشهم فتحالفوا وشنوا حربا ضد فرنسا بهدف : القضاء على الثورة وإعادة الملكية لفرنسا أو منع 

 تسرب مبادىء الثورة خارجها 

تحقيق انتصارات على قوى التحالف القوات الفرنسية بقيادة نابليون ( استطاعت 2  

  ق االسطول االنجليزىتفو ترا بعيدة عن ضربات نابليون بسببظلت انجل( لكن 3

ب انجلترا فأرسلت حملتها الى مصربالتفكير فى ميدان آخر لضر ) نابليون(  ( وهنا بدأت فرنسا4  
 
 

  م 1789ايدت الدول االوروبية الثورة الفرنسية                                       (  ) 
.............................................................................................................................................. 

 

 ( م1801 -م1798) مصر والشامالفصل األول / احلملة الفرنسية على 
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 الثورة الفرنسية .؟ماذا حيدث اذا / ايدت الدول االوربية 

  لم تتحالف الدول االوربية وتدخل فى حرب ضد فرنسا 

  دول اوروبا وساد النظام الجمهورى بهامبادىء الثورة الفرنسية الى تسربت  

  لم تفكر فرنسا فى ارسال حملتها على مصر 

 ماذا حيدث اذا  / جنحت فرنسا فى ضرب اجنلرتا فى عقر دارها اثناء معارك الثورة الفرنسية  .؟

 ج اراضيها  رلم تفكر فرنسا فى  ضرب انجلترا خا 

  لم تفكر فى ارسال حملتها على مصر 

 مب تفسر/ احلملة الفرنسية على مصر ..؟ ) أسباب احلملة أو اهدافها (

 م18م واستمرطوال القرن 17التنافس االستعمارى بين انجلترا وفرنسا والذى بدأ فى القرن   -1
 الثورة الفرنسية فشل فرنسا فى توجيه ضرب عسكرية النجلترا فى عقر دارها أثناء حروبهما بعد -2

 

تسهيل مرور التجارة الفرنسية الى الشرق عن طرق مصر بدال من طريق رأس الرجاء -3  

 الصالح الذى يسيطر عليه االسطول االنجليزى

وتهديد مصالحهاتقويض االمبراطورية البريطانية فى الشرق  -4  

رغبة فرنسا فى انشاء مستعمرة فرنسية فى الشرق  -5  

الفرنسيين من خطر المماليكحماية التجار  -6  

 

 
 
                               

 

 مب تفسر:أهمية دراسة اجملتمع املصرى قبل احلملة الفرنسية.؟

 لنفهم تطور األحداث   (1

   وثاروا عليه حتى خرج من مصراالحتالل الفرنسي  لنفهم كيف قاوم المصريين  (2

 المصري المجتمع  لنعرف الفرق بين المجتمع الفرنسي و  (3

 

   
 

  الزراعــــــــة 

 مب تفسر : تدهور الزراعة  يف مصر قبل   جمىء احلملة الفرنسية .؟ 

كانت األرض ملكاً للدولة ممثلة في  السلطان وتُزرع عن حيث  نظام ملكية األرض -1  

          االنتفاعبحق فيما ُعرف  بعد تسديد  ما تقره الدولة من ضرائب بزراعتها الفالحين تكليف طريق    

وهو نظام فرضته الدولة العثمانية لجمع الضرائب وفيه يلتزم احد  : تطبيق نظام االلتزام -2

 األشخاص ) الملتزم ( بجمع الضرائب الخاصة بناحية أو عدة نواحى 

 ..؟؟ )نتائج نظام االلتزام (أو  ) عيوب نظام األلتزام (  -3

  الوسيةيحصل الملتزم على قطعة ارض معفاه من الضرائب تعرف بــ 

 عانى الفالح المصرى من شدة فرض الضرائب واالتاوات ومن استبداد الملتزمين 

 عدم اهتمام الدولة بأمور الرى والزراعة وحفظ االمن 

 وبالتالى تدهورت الزراعة عدم اهتمام الفالح المنتفع بأمر الزراعة 
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الصناعــــــــــــــــــــــــة 

 مب تفسر/ تدهور الصناعة فى مصر قبل   جمىء احلملة الفرنسية .؟

 ما النتائج املرتتبة على / وجود نظام الطوائف احلرفية مبصر قبيل جمىء احلملة الفرنسية .؟ 

باوكانت الصناعة يدوية بسيطة لم تصل إلي اآللية كما حدث في أور -1  

مثل همزة الوصل بين الحكومة وأصحاب الحرف المختلفةينتظمون فى طوائف ت كان الصناع -2  

 من حيث جمع الضرائب واالشراف على االنتاج

كان هذا النظام يضم أصحاب  كانت طوائف الحرف الصناعية جزءا من نظام الطوائف فى مصر و -3

 المهن المختلفة ولكل فرد مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة

  .؟ ارتفع شأن ومكانة شيوخ طوائف احلرف الصناعية فى مصر ايام احلكم العثمانىمب تفسر /  

 ............................................................................................................... جـ :   
           

ــــارةـــــالتجـ 

 

  قبل جمىء احلملة الفرنسية .؟تدهور التجارة الداخلية يف مصر /مب تفسر

و شدة النزاع بين الفرق العسكرية ألمنعدم استقرار ا( 1)  

عدم ثبات قيمة العملة واختالف الموازيين والمكاييل من مكان آلخر( 2)  

على قوافل التجارة( الغارات المتالحقة لبدو الصحراء 3)  
 
 

 قبل جمىء احلملة الفرنسية .؟تدهور التجارة اخلارجية فى مصر  /مب تفسر 

 وضح العالقة بيــن / االكتشافات اجلغرافية وأوضاع مصر االقتصادية ..؟

وتحول طريق التجارة بين الشرق والغرب اليه اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح -1  

اقتصار التجارة على حوض البحر المتوسط والسودان والحبشة وبالد العرب واليمن  -2  

  رسال الضرائب والهدايا الى السلطان العثمانىإ -3
 

: قدرتهم على بسبب :  سيطرة التجار األجانب على التجارة أدى تدهور التجارة الى 
   تمتعوا بهالتنظيم واالدارة واالمتيازات التجارية التى                                          

 
 
 

        
 

 مب تفسر : سوء حالة اجملتمع املصرى قبيل جمىء احلملة الفرنسية .؟

 مب تفسر : كان اجملتمع املصرى قبيل جمىء احلملة الفرنسية جمتمعا طبقيا يفتقد للعدالة .؟

 المحكومين( –الحكام  ) ينقسم إلى طبقتين كانالمجتمع المصري  ألن 

 والبكوات المماليك  االتراك تكونت من   طبقة الحكام (1) 

                                لهم السلطة والنفوذ وعاشوا فى عزلة عن باقى فئات المجتمعكانت   

 تكونت من : ن:يـطبقة المحكوم (2) 

               والتجارتكونت من المشايخ والعلماء : طبقة وسطي 

               ) عامة الشعب ) الفالحين وصغار االحرفيين 
 

تدهورت األحوال التعليمية والثقافية ولم يبق من العلم اال القليل فى األزهر وانتشر الجهل  (3) 

 الحياة العلمية والثقافية ايام الحكم العثمانى( س/وضح)  والخرافات والشعوذة
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 .؟اساليب التبعية للسلطان  نظام احلكم العثمانى ثاستحدأيد باألدلة /  

  نظام وهيئات احلكم العثمانى فى مصر .؟ /وضح 

 : حيث قامت فى مصر ثالث ادارات تحكمها و تراقب كل منها األخرى فى الحكم وهى 

: وهو نائب السلطان الوالـي -1  

ايضا: وكانت مهمته مراقبة الوالي وعزله  الديوان -2  

: إلدارة شئون األقاليم   البكوات المماليك -3  

 .؟ طياته( عوامل ضعفه -محل نظام احلكم العثمانى فى ثناياه )داخله :مب تفسر

  النقد الذى وجه لنظام احلكم العثمانى فى مصر..؟ ) عيوب نظام احلكم العثمانى( : وضح

 قصر مدة حكم الوالي  -1 

 زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية -2 

 تطلع البكوات المماليك لالنفراد بالحكم ومن أبرزهم على بك الكبير  -3 

 م17ضعف الدولة العثمانية أواخر القرن  -4 

 ؟م71ضعف الدولة العثمانية أواخر القرن  /النتائج املرتتبة علي  ما 

 : البكوات المماليك لإلنفراد بالحكم في البالد ومن أبرزهم على بك الكبيرتطلع  -1أدى الى 

 تشجعت فرنسا فى ارسال حملتها على مصر  -2
 

 (؟18) النصف الثانى من القرن  م1768مب تفسر : قيام على بك الكبري حبركته االستقاللية عام  

 مستغال حالة ضعفها لألنفراد بحكم مصر دون منافس واالنفصال عن الدولة العثمانية 

 ( ) أعمال على بك الكبري ؟على بك الكبري االنفراد باحلكم  وضح كيف استطاع 

  م1768 روسيا مع الدولة العثمانية حربفرصة شيخ البلد(زعيم المماليك) على بك الكبيرغل أست

 عزل الوالى العثمانى ومنع قدوم غيره بــ:وقام 

  امتنع عن دفع الخراج وضرب النقود باسمه 

 قام بإخضاع الحجاز لنفوذه 

   لغزو الشام فدخل دمشق هبدمحمد بك أبو الأرسل نائبه        
  

   ؟فشل حركة على بك الكبري/مب تفسر  

 الكبير كان العثماني واتفق معه ضد على بهب انحاز للسلطدألن محمد بك أبو ال   

  ؟حركة على بك الكبري  فشل /ماالنتائج املرتتبة علي 

 هب دشيخ البلد محمد بك أبو ال كمعادت مصر والية عثمانية تحت ح -1

 أدت الى شهدت الفترة التي تلت حكم محمد بك أبو الدهب صراعات متواصلة بين المماليك  -3

 التجارة الخارجية تقلص  و تدهور األحوال األقتصادية       

 (مراد بك وابراهيم بك انتهت هذه الصراعات بان اصبحت مصر تحت حكم ثنائى مملوكى )  -4

 قبل مجىء الحملة الفرنسية   

 ماذا حيدث اذا / جنحت حركة على بك الكبري .؟

  تم توحيد مصر والشام والحجاز تحت حكم المماليك 

 ماعادت مصر والية عثمانية                    ما تولى محمد بك ابو الدهب مشيخة البل 

 على بك الكبير
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 عمل نابليون على توطيد سلطة فرنسا فى مصر .؟/أيد باألدلة التارخيية 

 وضح / سياسة نابليون عند وصول احلملة اىل مصر ..؟

  : كانت سياسة نابليون هى توطيد سلطة فرنسا فى مصر فعمل على  
 مجاملة الدولة العثمانية واجتذاب المصريين الى صفه  -1

 والذين ينهبون ثروتها ادعى انه جاء لمحاربة المماليك الظالمين الغرباء عن البالد  -2

 ادعى انه يهدف الى انشاء حكومة اهلية يكون فيها الحكم للمصريين  -3

 ادعى انه يحترم الدين االسالمى ونبيه والقرآن العظيم -4

 م وزعه بمصر قبل وصول الحملة 1798وقد عبر نابليون عن ذلك فى منشور بتاريخ يونيه 

  وفى نفس الوقت هدد نابليون القرى والمناطق التى تتعرض للفرنسيين بالحرق 
 

 مل يكن املماليك مستعدون ملواجهة احلملة الفرنسية.؟  /مب تفسر 

 فوجىءاملماليك بنزول احلملة شواطىء االسكندرية ..؟                       /مب تفسر

 قوة المماليك أستنزفت بسبب صراع الداخلى بينهم -1ألن 

 ه اى أخطار محتملةهجالم يوجه المماليك اى اهتمام الى تحصين البالد لمو -2     

 
 
 
 

 تعددت صور مقاومة احلملة الفرنسية فى مصر..؟ /أيد باألدلة التارخيية

 

مقاومة أهل اإلسكندرية 

 حاكم المدينة " الحملة الفرنسية قبل وصول  محمد كريمواجه اهل االسكندرية بزعامه"

 م1798المماليك وتم اعتقاله واعدم رميا بالرصاص سبتمبر 
 

 

  مقاومة املماليك 

        بالقرب من البحيرة( م1798يوليو  معركة شبرا خيت ( 

 الفرنسيين بقيادة نابليون ضد المماليك بقيادة مراد بك   أطرافها

 حاب المماليك جنوبا للدفاع عن القاهرةهزيمة المماليك وانس -1 نتائجها

 ن الفرنسيين والمماليكيمواجهة بتعتبر معركة شبراخيت اول   ( ) 

  جنوبا للدفاع عن القاهرة عند امبابةهزم فيها المماليك فى البحيرة وانسحبوا 
 

م ) بالقرب من القاهرة (1798يوليو مبــابـــةإ معركة 
 

 الفرنسيين بقيادة نابليون ضد المماليك بقيادة مراد بك   أطرافها

 هزيمة المماليك  -1 نتائجها

 فر مراد بك الى الصعيد وابراهيم بك والوالى العثمانى الى الشام -2             

 بعد أن خلت من اى قوة للدفاع عنها  دخل نابليون القاهرة -3             
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    مقاومة اجنلرتا 

 

(م1798غسطس أ) موقعة أبى قير البحرية 
 
 

 األسطول الفرنسىضد   نلسوناألسطول اإلنجليزي بقيادة  أطرافها 

 .؟موقعة أبي قري البحرية   /ماالنتائج املرتتبة علي  

 الفرنسية.؟قريالبحريةبداية نهاية احلملة عتربمعركة ابو/تمب تفسر

تحطيم األسطول الفرنسي وإغراقه  -1أدت الى   
القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط -2            
حرمت الحملة في مصر من إمدادات فرنسا لها  -3                     

ةوركود حركة التجار حصار االسطول االنجليزى لسواحل مصر الشمالية - 4           
 

 املقاومة فى الصعيد 

 

 رغبة نابليون فى القضاء على مقاومة الصعيد .؟ /مب تفسر

لخطورة ذلك على المالحة  بقيادة مراد بك الصعيد المماليك فى  أراد نابليون انهاء مقاومة (1  

النيل  نهر فى       
بك التسليم للفرنسيين مقابل حكمه للصعيد تحت اشراف الفرنسيين واستطاع رفض مراد( 2  

 نابليون ان ينتصر عليه       
 

 فشلت القوات الفرنسية فى اخضاع اهل الصعيد ..؟ /مب تفسر

 فرتة اطول من الوجه البحرى ..؟ شهور (10)استمرار مقاومة الصعيد /مب تفسر

طول الوادى لاتباع اهل الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة والتى اتعبت الفرنسيين ( 1  

  تعاون بعض قوات المماليك مع أهل الصعيد( 2

( انضمام قوة جاءت للمقاومة من الجزيرة العربية 3  
 

 ما النتائج املرتتبة على / مقاومة أهل الصعيد للحملة الفرنسية ..؟

 ( عدم خضوع البالد للفرنسيين خضوعا تاما 1

 ( تعاظم الروح الوطنية عند المصريين3              ( فشل الفرنسيين فى اخضاع اهل الصعيد2
 

 ماذا حيدث اذا / قبل مراد بك حكم الصعيد حتت االشراف الفرنسي ايام نابليون .؟

  لم يتوجه اليه نابليون بقواته ويهزمه 

  لم ينضم بقايا جيش المماليك الى مقاومة اهل الصعيد 

 استقرت امور المالحة فى فى نهر النيل 
 م1798ما النتائج املرتتبة على / وجود قوات من املماليك فى الصعيد عام 

 حاول )مراد بك ( المماليك تعطيل المالحة فى نهر النيل ولكنه هزم على يد نابليون -1
 شهور10الى مقاومة اهل الصعيد مما ادى الى طول مدة المقاومة بقايا جيش المماليك انضم  -2
 

 
 

 

 

 نلسون
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  ثورات املصرييـن   

 

   م(1798) أكتوبر ثورة القاهرة األولى 
 

 

 دور األزهر فى مقاومة احلملة الفرنسية ()  م.؟1798ما النتائج املرتتبة على ثورة القاهرة األوىل 

 الفرنسيينضد  المقاومةكان األزهر الشريف مقر لقيادة الثورة وتنظيم حركة  (1
 قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي   (2

 واعدمت الكثير من الثائرينسياسة القمع واإلرهاب  استخدمت  قوات االحتالل الفرنسي (3

 مما أدى الى .. الجامع األزهر بخيولهم الفرنسيين  دخل (4

 الشعور الديني عند المصريين إثارة         المجاورةامتدت الثورة فى األقاليم 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 ؟.. م (1799)مارس   احلملة الفرنسية علي بالد الشام /مب تفسر 

 م..؟1799ما النتائج املرتتبة على / التحالف بيـن الدولة العثمانية واجنلرتا وروسيا عام 

بالقوةمن مصر خراج الفرنسيين إل م1799 الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا تحالفت -1  
رت الدولة العثمانية ارسال حملتين الى مصر واحدة من جهة الشام والثانية من جهة االسكندريةقر -2  

على الجيش العثماني قبل وصولة للقضاء  قرر الخروج الى الشام  نابليون ولما علم  -3

قواته الى الشام وفشل فى اقتحام عكا,فأرسل مصر  
 

  .؟فشل نابليون فى دخول عكا /مب تفسر  

  احمد باشا الجزار شدة مقاومة جنودها بقيادة حصانتها و -1بسبب: 
مساعدة االسطول االنجليزى لعكا -2           

  ما النتائج املرتتبة على / احلملة الفرنسية على الشام.؟

م بسبب فشل نابليون فى دخول عكا على الشا فشلت الحملة الفرنسية -1  

واشتبك مع العثمانيين فى معركة ابو قير البرية الى العوده لمصر نابليون اضطر -2  

 .؟م1799معركة ابو قري الربية يوليو نتائج / 

هزيمة الجيش العثمانى على يد الفرنسيين  -1    
 قرر نابليون بعد المعركة العودة الى فرنسا سرا -2

 .؟عودة نابليون إلي فرنسا سرا /مب تفسر  

 وحلفاؤها النمسا معفرنسا  تاعب التى تواجههامألن نابليون وصلته رسالة توضح ال 
 

 ماذا حيدث اذا / جنح نابليون فى دخول عكا .؟

  نجحت حملته على الشام وسيطر عليها 

  نجح فى فك الحصار والتحالف  الذى فرض على حملته فى مصر 
 

 م1799أغسطس  كليربوترك الحملة لنائبه  معركة ابى قري الربيةرحل نابليون من مصر بعد   
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 .؟م1799ما النتائج املرتتبة على / ترك نابليون احلملة الفرنسية فى مصر وعودته اىل فرنسا

 تولى كليبر قيادة الحملة  (1

فى مصر بسبب تناقص عدد تدهورت أحوال الحملة فى مصروأدرك كليبر استحالة بقاء الحملة  (2

 الجنود وتجدد مقاومة وثورات المماليك والمصريين وارسال الدولة العثمانية حمالتها الى مصر

م مع الدولة العثمانية وقائد االسطول االنجليزى من أجل رحيل 1800عقد كليبر معاهدة العريش  (3

 تالحملة الفرنسية ولكنها فشل
 

 
 

 

 

  الفرنسية بعد رحيل نابليون ..؟سوء أحوال احلملة  /مب تفسر 

 ادرك كليرب  استحالة بقاء احلملة فى مصر .؟ / مب تفسر

 : بعد رحيل نابليون واجهت الحملة العديد من المتاعب 

 تناقص عدد جنود الحملة  (1

      حمالتها الى مصرارسال الدولة العثمانية  (2
 تجدد ثورات المصريين  (3
 مقاومة المماليك. تجدد (4
 
 

 

 
 

 

 وبحضور قائد االسطول االنجليزى كليبرالعثمانيين والقائد الفرنسى   االطراف

 فعرض ك كليبر استحالة بقاء الحملة فى مصر بسبب االخطار التى تهددهاادر االسباب
 وقائد األسطول االنجليزى بالبحر المتوسط السلطان العثمانىالصلح على                 

 الفرنسية بكامل جنودها وأسلحتها على نفقة الدولة العثمانيةخروج الحملة   شروطال
 

  ما النتائج املرتتبة علي / عقد اتفاقية العريش يناير 1800 م .؟

                                 فشلت المعاهدة لرفض انجلترا لها وطلبت استسالم الجيش الفرنسى      -1

 وطردها الى الشاممصر االعثمانى بعد دخولهرفض كليبر وقام بهاجمة الجيش  -2
 

  ماذا حيدث إذا / وافقت اجنلرتا على شروط اتفاقية العريش .؟

 لخرج الفرنسيون من مصروانتهت الحملة الفرنسية ايام كليبر . (1

 ( لم يتولى مينو قيادة الحملة 3        م1800لم تقم ثورة القاهرة الثانية مارس  (2
 

 .؟مل يكن كليرب من أنصار بقاء احلملة الفرنسية يف مصر/االتيةاثبت صحة العبارة 

 حيثم مع العثمانيين )األتراك( للخروج من مصر1800ألنه عقد اتفاقية العريش يناير , 
 ادرك استحالة بقاء الحملة فى مصر بسبب االخطار التى تهددها 
 

 العثمانيين   كان موقف انجلترا من معاهدة العريش فى صالح (  ) 

  ألن انجلترا رفضت المعاهدة وبالتالى لم ترحل الحملة الفرنسية من مصر 

 قام كليبر بمهاجمة الجيش العثمانى وطرده الى الشام 
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 وقيام كليبر بمهاجمة الجيش العثمانى المتاعب التى تواجه الحملةانتهز المصريين  :األسباب

 الجيش الفرنسى واعلنوا الثورة وهاجموا معسكرات  وطرده الى الشام                  
 

 ؟م.1800ما النتائج املرتتبة على ثورة القاهرة الثانية 

خماد الثورة فى الوجه البحرى  القوات الفرنسية  إ تاستطاع -1  

    مقابل حكمه لها لصعيد إخضاع ثورة ااتفق كليبر مع مراد بك على  -2

م1800يونيوسليمان الحلبي  األزهري )السورى ( مقتل كليبر على يد الطالب -3  

 
  

 
 

 مستعمرة فرنسية مصر وتحويلها إلىبأمر الحملة بعد مقتل كليبر وكان ينوى اإلقامة  مينو تولى 

 كان مينو من انصار البقاء فى مصر .؟ /أيد باألدلة التارخيية 

  فى المجاالت المختلفة بوضع خطة اصالحية قام و مستعمرة فرنسية لاراد تحويل مصر 

 وضح كيف مت جالء احلملة الفرنسية عن مصر .؟

 لم تتوقف انجلترا ع( ن فكرة اخراج الفرنسيين من مصر   ): حيث 

م وانضم اليه الجيش العثماني وبعض 1801أرسلت إنجلترا أسطوالً جديداً إلي أبي قير في فبراير 

م1801سبتمبر  فاستسلمت الحملة ورحلت من مصرزعماء المماليك ونجحوا فى دخول القاهرة   

 
    

    

  مب تفسر / كان للحملة الفرنسية أثارا على مصر .؟

 ؟مل تكن احلملة الفرنسية على مصر جمرد محلة عسكرية تقليدية للغزو واالحتالل/مب تفسر

 ( عالما 146)  معه مجموعة كبيرة من العلماء فى مختلف المجاالت نابليون بحاأصط -1

بعد الثورة من حيث نقل  على تنظيم أمور الحكم واالدارة فى مصركمافى فرنسا نابليون عمل-2

 وكان نقل السلطة ذلك نقال شكليا السلطة للطبقة الوسطى وهم األعيان فى مصر
   
 

 

 

 

 (احلكمدواوين السياسية ) اآلثار 

 ؟ يون على انشاء الدواوين فى مصر حرص نابل/مب تفسر 

 النتائج املرتتبة على / متتع العلماء واالعيان مبكانة مرموقة أيام احلملة الفرنسيةما 

 

وللتعرف على االتصال المباشر بطبقة العلماء واألعيان لما لهم من مكانة عند الشعب نابليون أراد  -1

 فكان ذلك خير وسيلة لتخطيط سياسات الحكم فى مصر ما يدور فى أذهان صفوة المصريين 

أنشأ الدواوين التي كانت سلطتها مقيدة بالمصالح الفرنسية يستطيع تنفيذ مايراه من ولهذا  -2

 سياسات بمصر
 مب تفسر/ نقل نابليون السلطة للطبقة الوسطى نقال شكليا.؟

 وجه  النقد اىل / نقل السلطة للطبقة الوسطى فى مصر أيام احلملة الفرنسية .؟

  شكليا حيث :نقل نابليون السطة للطبقة الوسطى نقال 

  مقيدة بالمصالح الفرنسية   ممارسة فعليه حيث كانت الدواوين يكن هناك فرصة لممارسة السلطة لم 

  كان غرض نابليون منها التعرف على مايدور فى اذهان صفوة المصريين لتخطيط سياسات الحكم 
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 احلملة الفرنسية من الناحية السياسية..؟  /ما النتائج املرتتبة على 

 وضح أهم الدواوين التى أنشاها نابليون .؟ /س

 

( ديوان القاهرة :1  
 1ـ  يتألف من 9 أعضاء من المشايخ والوجهاء. 

 2ـ مهمته: النظر في أحوال العاصمة.
 

دواوين األقاليم )المحافظات(:( 2  
 1ـ يتألف في كل مديرية ديوان من 7 أعضاء.

 2ـ مهمته: *النظر في المصالح والشكاوي * منع المشاحنات بين القرى  * جباية الضرائب واألموال
 

   (سلطة مركزية عليا كان يمثل)  الديوان العام (3
 يتكون من دواوين القاهرة والمديريات من األعيان والشخصيات التي لها نفوذ بين األهالي 

  (.ورؤساء العربان مشايخ القرى3تجارـ 3علماءـ 3مندوبين عن كل مديرية )  9تكون من 

  وتم اختياره باالقتراع السري . الشيخ عبد هللا الشرقاويكان رئيسه 

 تدريب األعيان علي نظام مجالس الشوري من حيث االستشارة وتلقى اآلراء :  مهمته                            

 بما يعود بالنفع علي األهالي في مجاالت القضاء والمواريث والضرائب.
 

 .؟احلملة الفرنسيةمشاركة  املصرييـن فى دواويـن  / ما النتائج املرتتبة على

 تدريب األعيان علي نظام مجالس الشوري من حيث االستشارة وتلقى اآلراء بما يعود بالنفع -1

 علي األهالي في مجاالت القضاء والمواريث والضرائب

 تطلع المصريين للمشاركة فى الحكم بدال من الحكم المطلق - 2

 المصريين الخبرة السياسيةاكتساب  -3

 .؟متتع العلماء واالعيان مبكانة مرموقة ايام احلملة الفرنسية / ما النتائج املرتتبة على

                                      .......................................................................................................................جــ:

 

 

 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

 

( في مجال الزراعة : 1)  
 انتعاش الزراعة فى مصر أيام احلملة الفرنسية .؟ /مب تفسر 

 دراسة علماء الحملة مجري النيل وفحص القنوات والجسور 

  واجريت تجربة لزراعةتخصيص جزء من أراضي الدولة إلنتاج الغالت التي تحتاجها فرنسا 

 البن وقصب السكر   

  الخوخ والمشمش والتفاح  مثلإنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا : 

  األرز والقمح والذرة مثلاالهتمام بزراعة المحاصيل التقليدية : 
 

( في مجال الصناعة : 2)  
 انتعاش الصناعة فى مصر ايام احلملة الفرنسية .؟ /مب تفسر 

 الطباعة ال تضم -الدباغة  –الساعات  –الحدادة  -للنسيج  انشاء عدة مصانع مينواقترح  -1

أسرار الصناعة إليهم  بعماال مصريين حتى ال تتسر  

إنشاء طواحين الهواء -2  

) الترسانة ( التي أنشأها مراد بك في الجيزة السفن صناعةإصالح دار  -3  



 

 
 01009132136أ/ أحـــــــمد طـــلب    م/  12

 للثانوية العامةخ التاري  خؤرـــــسلسلة امل

 

( في مجال التجارة :3)  
 ركود حركة التجارة فى مصر ايام احلملة الفرنسية .؟  /مب تفسر

( حصار األسطول اإلنجليزى لشواطئ مصر 1بسبب :   

( وجود الجيش العثماني في سوريا2            
 

 نشاط حركة التجارة فى مصر ايام عهد مينو .؟ /مب تفسر

اهتم مينو باحياء حركة التجارة التى كانت راكده من قبل  -1  

حيث سارت المراكب بين جدة وينبع والسويسفتح مينو أسواق جديدة لمصر في البحر األحمر  -2  

تحمل المنسوجات القطنية والشيالن الصوفية والحرير والبن                      

( نابليونأول من بدأها ) إتباع سياسة التفاهم مع شريف مكة   -3  

والحبشة وشمال إفريقيا)سنار ودارفور( إجراء عالقات تجارية مع السودان  -4  

 )4( في مجال الصحة العامة :)نتائج احلملة الفرنسية فى الصحة العامة( 

إنشاء محاجر صحية في القاهرة واإلسكندرية ودمياط ورشيد     -1  

إنشاء مستشفي عسكري -2  
 

  )5( في مجال القضاء :                         )نتائج احلملة الفرنسية فى جمال القضاء ( 
 

 

والثقافية الفكرية اآلثار 

 

 الحملة الفرنسية حيث كان مع الحملة مجموعة ات مؤثر أبرزمن  اآلثار الفكرية والعلميةتعد  

 عالم ( فى مختلف العلوم 146ابرز العلماء الفرنسيين )  من 
 

 انشاء نابليون اجملمع العلمى .؟ /مب تفسر 

 أيد باألدلة / عمل نابليون على ربط السياسة بالعلم ..؟

 

 العلمي الفرنسي فى باريس  علي نمط المجمع نابليون بجانب الديوان العام المجمع العلمى أنشأ

     أهداف المجمع العلمي  ( )                              والذى كان نابليون عضوا فيه
 العمل علي تقدم العلوم والمعارف في مصر 

 دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها 

  في المسائل التي تستشيره فيهاإبداء الرأي العلمى للحكومة  :ربط السياسة بالعلم عن طريق 

 
 

 القضاء فى عهد مينو القضاء فى عهد نابليون

 

  أقام نابليون تغييرا فى نظام القضاء بعد 

  (  )   عكاعودته من 
 ( جعل العلماء المصريون يتولون القضاء1

 عن طريق االنتخاب بدال من القضاة األتراك

من قيمة   % 2بنسبة  التقاضي( حدد رسوم 2

 بعد أن كانت لألهواءعليه المتنازع 

 

 إلغاء مبدأ الدية وترك هذا األمر للقضاء  -1

 قرر إنشاء محكمة لكل طائفة من الطوائف  -2

 الرومالقبط والشوام و لالموجودة بمصر مث

 واليهود
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 انشاء نابليون اجملمع العلمى .؟ /ما النتائج املرتتبة على

 وضح/ اجنازات اجملمع العلمي فى مصر .؟

إقامة مطبعة عربية وأخري فرنسية -1  

إنشاء جريدتين باللغة الفرنسية أحداهما سياسية و األخرى علمية اقتصادية  -2  

 )بم تفسر(جريدة باللغة العربية  مينوأصدر  -3

 لتوضيح أهداف الحكومة لنشر األوامر والقرارات اإلدارية 

 ألصحاب الميول المعادية للفرنسيينتحذير الناس من االستماع ل 

 أصبح المجمع نافذة اطل منها المصريون على مايدور فى اوروبا من تقدم فى العلوم واألفكار -4

 السياسية واألقتصادية
 

 

 اذكراألعمال الكربى لعلماء احلملةالفرنسية.؟ /س

 اصطحاب نابليون للعلماء اثناء محلته على مصر .؟ /ما النتائج املرتتبة على

1- محاولة شق قناة تربط بين البحراألحمروالمتوسط لكنها لم تنفذ بسبب خطأ في حسابات مستوى 
 البحرين

 2- تأليف كتاب وصف مصرالذى يعتبرأول موسوعة حديثة عن مصر 

 3- العثور علي حجر رشيد مما ساعد شامبليون على   1- قراءة اللغة المصرية القديمة 

القديممعرفة تاريخ مصر -2                                                                          

 
 

   كانت احلملة الفرنسية صدمة حضارية وثقافية للمصرييـن.؟ /أيد باألدلة التارخيية

نبهت المصريين الى فكرة المشاركة فى الحكم بدال من الحكم المطلق المستبد:انشاء الدواوين (1  

: نبهت أذهان المصريين الى وجود انواع من الحياة  الحياة االجتماعية للفرنسيين (2

اوروبا تختلف عن عادات وتقاليد المجتمع الشرقى وبذلك اتجه والعالقات والعادات والتقاليد فى 

 البعض لمحاكاة هذا النوع من الحياة .

نافذة اطل منها المصريون على مايدور فى اوروبا من تقدم فى  : كانالعلمى  المجمع (3

  السياسية واألقتصادية العلوم واألفكار
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 وضح / مظاهر التضامن العربى مع مصر ضد احلملة الفرنسية ..؟

 لمقاومة اهل الصعيد مما ساعد على طول المقاومة انضمام قوة جاءت من الجزيرة العربية   -1

 م1800يونيوسليمان الحلبي   السورىمقتل كليبر على يد الطالب   -2
 

 

 فشل احلملة الفرنسية على مصر فى حتقيق اهدافها.؟ /مب تفسر

 تحطيم االسطول الفرنسى فى معركة ابى قير البحرية -1بسبب: 

محاصرة اسطول االنجليزى لسواحل مصر الشمالية وقطعة الصلة بين الحملة وفرنسا -2         

كثرة ثورات ومقاومة المصريين والمماليك فى القاهرة والدلتا والصعيد   -3         

عودة نابليون الى فرنسا سرا -4         

ضعف قوة الفرنسيين وتناقص عدد جنود الحملة -5         

    تحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لطرد الفرنسيين  -6          
 

 يصف األمر للفرنسيـيـن طوال مدة بقائهم فى مصر ..؟أيد باألدلة / مل 

  قوى وهى : 4ألن الحملة واجهت فى مصر 

 ...مقاومة المصريين فى : .............................و......................و.....................و......... (1

 ....:.............................و.............................و..........................مقاومة المماليك فى   (2

 ...مقاومة انجلترا فى : .....................و...........................و........................و............. (3

 ................و.......................و.........................................و.....مقاومة الدولة العثمانية فى  (4

 أيد باألدلة / تباين موقف مراد بك فى التفاهم مع قادة احلملة الفرنسية .؟

 أيام نابليون :رفض مراد بك حكم الصعيد تحت االشراف الفرنسي فتوجه اليه نابليون بقواته وهزمه 

  أيام كليبر : قبل مراد بك حكم الصعيد تحت االشراف الفرنسي وذلك اثناء ثورة القاهرة الثانية 
 

 صناعية فى مصر موجهة خلدمة مصاحلها أيد باألدلة / كانت اصالحات فرنسا الزراعية وال

  حيث قامت الحملة بــ

  البن وقصب السكر مثلتخصيص جزء من أراضي الدولة إلنتاج الغالت التي تحتاجها فرنسا 

  الخوخ والمشمش والتفاح  مثلإنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا : 

  الطباعة ال تضم عماال  -الدباغة  –الساعات  –الحدادة  -اقترح مينو انشاء عدة مصانع للنسيج

 أسرار الصناعة إليهم  بمصريين حتى ال تتسر
 

 اىل مصر أمر سهال وكان خروجها منها إجباريا ..؟مب تفسر/ كان دخول احلملة الفرنسية 

 دخول الحملة بسهولة بسبب: 
 كان يحكم مصر فى هذا التوقيت قوى ضعيفة ممثلة فى المماليك والوالى العثمانى  -1

 قوة المماليك استنزفت فى صراعتهم الداخلية ولم يقم المماليك بعمل اى تحصينات للدفاع عن البالد -2

 للماليك وهزيمتهم فى معركتى شبرا خيت وامبابة ضعف القوة العسكرية  -3

 التفوق العسكرى للحملة الفرنسية  -4

 خروج الحملة اجبارى بسبب :
 تدمير األسطول الفرنسى فى معركة ابو قير البحرية   -1

 تحالف انجلترا وروسيا والدولة العثمانية ضد الحملة الفرنسية  -2

 األوروبية ضد فرنسارحيل نابليون الى فرنسا بعد تحالف الدول  -3

 تعدد القوى التى واجهت الحملة الفرنسية -4
 

أسئلة عامة على الفصل 
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 موقف اجنلرتا من احلملة الفرنسية على مصر ..؟ وضح/

م 1798تحطيم األسطول االنجليزى األسطول الفرنسى فى معركة ابو قير البحرية أغسطس  -1  

اشتراك انجلترا فى تحالف يضم الدولة العثمانية وروسيا لطرد الفرنسيين من مصر  -2  

م1799مساعدة األسطول االنجليزى لمدينة عكا بالمؤن والسالح اثناء حملة نابليون على الشام  -3  

م وصممت على استسالم الجيش الفرنسى 1800رفض انجلترا اتفاقية العريش  -4  
م1801ول بحرى للتعاون مع الجيش العثمانى لطرد الحملة الفرنسية من مصر ارسلت انجلترا اسط -5  

 

  م.؟1801م حتى عام 1798موقف املماليك من احلملة الفرنسية من عام وضح / 

 اول المماليك التصدى للفرنسيين فى معركتى شبرا خيت وامبابه ولكنهم هزمواح -1

  عطل المماليك بقيادة مراد بك حركة المالحة فى الصعيد  -2

 بقايا جيش المماليك كان على اتصال بأهالى الصعيد فى مقاومتهم للحملة الفرنسية  -3

 تجددت مقاومة المماليك للحملة الفرنسية ايام القائد كليبر  -4

 اتفق مراد بك مع كليبر بعد ثورة القاهرة الثانية على اخضاع الصعيد للفرنسيين -5
 

 دور الدولة العثمانية فى مقاومة احلملة الفرنسية ..؟ وضح /

 تحالفت الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لطرد الفرنسيين من مصر  -1

 ارسال الدولة العثمانية حملتين الى مصر لطرد الفرنسيين حملة برية من الشام وحملة بحرية من االسكندرية  -2

 م وتم هزيمة العثمانيين 1799واجه الجيش العثمانى القوات الفرنسية فى معركة ابو قير البرية  -3

 ارسال الدولة العثمانية جيشين الى العريش ودمياط ايام كليبر -4

 م مع القائد كليبر لرحيل الحملة ولكنها فشلت 1800عقد اتفاقية العريش  -5

 م1801االشتراك مع انجلترا فى إجالء وخروج الحملة الفرنسية من مصر فى سبتمبر  -6

 دور املصرييـن فى مقاومة احلملة الفرنسية ..؟ وضح /

 مقاومة أهل األسكندرية بزعامة محمد كريم حتى اعدم مقاومة الوجه البحرى شهر ونصف  -1

 مقاومة أهل الصعيد" الوجه القبلى " التى استمرت عشرة شهور  -2

 م ضد نابليون والتى كان مركزها األزهر1798ثورة القاهرة األولى اكتوبر  -3

 تجدد مقاومة المصريين فى الشرقية والدلتا ايام كليبر  -4

 م ضد كليبر1800ابريل  –ورة القاهرة الثانية مارس ث -5

 وضح العوامل التى شجعت فرنسا فى ارسال محلتها على مصر .؟

 م 17ضعف نظام الحكم العثمانى فى مصر منذ منتصف القرن  (1

 نجاح الثورة الفرنسية فى اوروبا واحتالل فرنسا مكانة عالية فى اوروبا  (2

 معارك الثورة الفرنسية بسبب قوتها البحريةعجز فرنسا فى هزيمة انجلترا اثناء  (3

 .؟ فرنسيةالالشبه بيـن : مقاومة أهل الصعيد ومقاومة الشام للحملة وضح 

تلقوا دعم من الخارج حيث انضم ألهل الصعيد قوات من الجزيرة العربية ودعمت كالهما  (1

 انجلترا أهل عكا فى الشام ضد الفرنسيين 

  ضاعهم والسيطرة عليهمنابليون فى اخ فشلكالهما  (2
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  مب تفسر .  

 حمل نظام الحكم العثمانى فى داخله عوامل ضعفه ( 1

 (2007)ث.ع                            اهمية ان نتعرف على المجتمع المصرى الذى واجه الحملة الفرنسية   (2

  ( 2015, 2012) ث.ع                                        تدهور التجارة الداخلية بمصر ايام الحكم العثمانى( 3

 ( 96) ث.ع                                                                 م1799( قيام نابليون بحملته على الشام 4

 (2003) ث.ع                                                    الفرنسية( استفادة مصر من أعمال علماء الحملة 5

 (2001 -2005)ث.ع   ( )                                ( طول مدة مقاومة أهالى الصعيد للحملة الفرنسية6

 ( )                                                                                         فشل حركة على بك الكبير( 7

 (2016)ث.ع  (2018)ث.ع                            تعتبر الحملة الفرنسية صدمة حضارية وثقافية          (  8

 إنشاء نابليون للدواوين فى مصر( 9

 ( 2017)ث .ع  ( التضامن العربى  مع مصر ضد الحملة الفرنسية 10

 ( 2017)ث .ع  ركود حركة التجارة فى مصر ايام الحملة الفرنسية ( 11

 تحول مجال الصراع بين انجلترا وفرنسا من اوروبا الى مصر( 12

 ( )                                                         ( تعد الثورة الفرنسية أول ثورة اجتماعية فى اوروبا13

 ( اتخاذ ملوك اوروبا موقفا عدائيا من الثورة الفرنسية 14

 ( انتعاش الزراعة والصناعه فى مصر ايام الحملة الفرنسية15

 ( تدهور الزراعة فى مصر فى ظل الحكم العثمانى16

 ) بوكليت (               ( ارتفع شأن ومكانة شيوخ طوائف الحرف الصناعية فى مصر ايام الحكم العثمانى 17

 ( أصدر مينو جريدة باللغة العربية 18

 ( كان نقل نابليون للسلطة فى مصر نقال شكليا19

 ( انشاء نابليون للديوان العام فى مصر 20

 فى احتالل مصر  16( تفكير لويس21

 دهور الصناعة فى مصر ايام الحكم العثمانى( ت22

 ( تدهور التجارة الخارجية  فى مصر ايام الحكم العثمانى وقبل مجىء الحملة الفرنسية  23

 سوء أحوال الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون( 24

 ( لم تكن الحملة الفرنسية على مصر حملة تقليدية للغزو واالحتالل25

 ( انتعاش حركة التجارة فى مصر ايام مينو  26

 ماذا حيدث اذا :

 (م2018,  2014) ث.ع     م                                             1768( نجحت حركة على بك الكبير 1

 (2005) ث.ع     م                                                                   1800ق اتفاق العريش ( تحق2

 (2008ث.ع )   ( لم يتم اكتشاف حجر رشيد                                                                         3

 ( نجح نابليون فى االنتصار على انجلترا فى عقر دارها                                          4

 (2014)ث.ع     م1789ية ( ايدت الدول االوروبية الثورة الفرنس5

 ( اقتصرت الحملة الفرنسية على العسكريين فقط6

 ( 2018) ث .ع م                                                 1798( انتصر المماليك فى موقعة امبابة يوليو 7

 ) بوكليت (                                       قبل مراد بك حكم الصعيد تحت االشراف الفرنسي ايام نابليون( 8

 ) بوكليت (م          1798( انتصر األسطول الفرنسي على االسطول االنجليزى فى موقعة ابو قير البحرية 9
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 أكمل العبارات اآلتية  

 ) بوكليت (                                      (  حاول الملك ............اقناع الدولة العثمانية بالتنازل عن مصر1

  (2016)ث.ع             ..........                كانت اول مواجهة بين المماليك والفرنسيين عند مدينة ......( 2

 ( عادت مصر لحكم ثنائى مملوكى قبل مجىء الحملة الفرنسية بقيادة ................3

 (2014ث .ع)        بير حرب الدولة العثمانية مع .......لالنفراد بحكم مصر               استغل على بك الك( 4

 (2015)ث .ع                                                        ( كانت الثورة الفرنسية تحمل طابعا ...........5

 (2007) ث.ع                                            ( كان ........أول من بدأ سياسات التفاهم مع شريف مكة6

 ( أنشأ نابليون .........وكان بمثابة سلطة مركزية عليا فى عهده7

 (2015) ث.ع                                                      ( ربط نابليون العلم بالسياسة فأنشأ ............. 8

 (2016) ث.ع                                    فرنسا لمصر للمرة الثالثة ايام حكم ........( تكررت فكرة احتالل 9

 ) بوكليت (                               ( قرر نابليون مغادرة مصر والعودة الى فرنسا بعد معركة ..............10

 ) بوكليت (          ( يعد ............اول من ادخل تعديال على نظام الضرائب فى مصر زمن الحملة الفرنسية 11

 ) بوكليت (                         ( خلت القاهرة من اي قوة للدفاع عنها ضد الفرنسيين بعد موقعة ...........12

 ) بوكليت (                                      ( أثناء حروب الثورة الفرنسية فشلت فرنسا فى غزو ........... 13

 ) بوكليت (               ( ادخل نابليون تغيررا فى القضاء بعد .........                                           14

 ) بوكليت (                                                  العام الذى اقامه نابليون ( كان ..........رئيس الديوان15

 ) بوكليت (( سيطر .......... على تجارة مصر قبل مجىء الحملة الفرنسية                                       16

 (2018) ث.ع                                               ( بعد معركة امبابة  هرب ابراهيم بك الى ..............17

 ( أنشأ ............دار لصناعة السفن فى الجيزة18

 مع ذكر السبب فى احلالتيـن( خطأ  )ضع عالمة )صح ( أو عالمة 

 (2004 ) ث.ع        مجمع العلمى فى مصر     ( ربط نابليون السياسة بالعلم كان هدف نابليون من انشاء ال1

 ( 2014) ث.ع                    ( رفض مراد بك حكم الصعيد تحت االشراف الفرنسى اثناء قيادة كليبر للحملة2

 ( 2000)ث.ع            قاهرة األولى                   فى مصر بعد ثورة ال ادخل نابليون تغييرا على القضاء (3

 فى غير صالح فرنسا التحالف األوربى( كانت حروب فرنسا بقيادة نابليون ضد 4

 (2005)ث.ع                     م فى مصر17( حمل نظام الحكم العثمانى فى طياته عوامل قوته اواخر القرن 5

 ( 99) ث.ع                   ( انتهز محمد بك األلفى فرصة حرب الدولة العثمانية مع روسيا وانفرد بحكم مصر6

 ( 99) ث.ع                                                         م18فرنسا لمصر الى القرن  ( ترجع فكرة احتالل7

 (2000) ث.ع                                    16( تكررت فكرة احتالل فرنسا لمصر فى عهد لويس 8

 (2002) ث.ع                   يضم عماال مصريين           ( أنشأت الحملة الفرنسية فى مصر مصنعا للنسيج9

 (2004ث.ع  )               ( ربط السياسة بالعلم كان هدف نابليون من انشاء المجمع العلمى                 10

 ( 2004) ث.ع                                                ( فشل نابليون فى اقتحام عكا                         11

 (2010) ث.ع               ( فكر مينو فى انشاء جريدة التنبيه تصدر باللغة العربية                            12

 (2014) ث.ع       ( سيطر التجار االجانب على التجارة فى مصر قبل مجىء الحملة الفرنسية               13

 ) بوكليت (                                                             ( حقق نابليون اهدافه من حملته على الشام 14

 ) بوكليت (                                  ( كان موقف انجلترا من معاهدة العريش فى صالح الدولة العثمانية 15

 ( ظهرت الملكية الخاصة لالرض الزراعية  فى مصر ايام الحكم العثمانى16

 ثت الدولة العثمانية أساليب  وادوات تحقق التبعية للسلطان العثمانى ( استحد17

 ( فوجىء المماليك  بنبأ وصول الحملة الفرنسية الى االسكندرية18

 ( لم يتوقف االنجليز عن فكرة اخراج الفرنسين من مصر بعد معركة ابو قير البحرية 19
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 ما النتائج املرتتبة على

 (2010) ث.ع                                                          الصحة العامةالحملة الفرنسية فى مجال  (1

 (2014) ث.ع                                                               مقاومة اهل الصعيد للحملة الفرنسية (2

 ( 2014,2011,  99) ث.ع  ( )           انشاء نابليون للمجمع العلمى                                  (3

 تطبيق نظام االلتزام فى مصر ايام الحكم العثمانى (4

 ( )                                          وجود نظام طوائف الحرف فى مصر قبل مجىء الحملة الفرنسية (5

 ( )                                                                       مشاركة المصريين فى دواوين نابليون (6

 (99) ث.ع                                                                     الحملة الفرنسية فى مجال القضاء (7

 (99) ث.ع                                       اصطحاب نابليون مجموعه من العلماء فى حملته على مصر  (8

 ) بوكليت (                                        تمتع العلماء واالعيان بمكانة مرموقة ايام الحملة الفرنسية (9

 ) بوكليت (                                                عجز تركيا عن اخراج الحملة الفرنسية من مصر (10

 ) بوكليت (                                    م1798قيام ثورة القاهرة االولى ضد الفرنسيين فى اكتوبر  (11

 ) بوكليت (                                                م1798وجود قوات من المماليك فى الصعيد عام  (12

   ) بوكليت (                                                                              م1800معاهدة العريش  (13

 ) بوكليت (             م                          1799ترك نابليون الحملة الفرنسية وعودته الى فرنسا  (14

 فى مصر  17ضعف الدولة العثمانية فى أواخر القرن  (15

 فترة ما بعد حكم محمد بك ابو الدهب  صراعات المماليك فى (16

 (2007) ث.ع                                                                     موقعه ابو قير البحرية   (17

 ) بوكليت (                                                                                 قيام الثورة الفرنسية   (18

 ( )                                                                   الحملة الفرنسية من الناحية السياسية   (19

 تدهور التجارة ايام الحكم العثمانى   (20

 أيد باألدلة التارخيية . 

   (2011, 2015,2014)ث.ع                                 عمل نابليون على توطيد سلطة فرنسا فى مصر -1

 لم يصف األمر للفرنسيين طول فترة اقامتهم فى مصر  -2

 كانت اصالحات فرنسا الزراعية والصناعية فى مصر موجهة لخدمة مصالح فرنسا -3

 (2006) ث.ع           جانب                        ترك نابليون مصر واألخطار تهدد الحملة الفرنسية من كل -4

 (2015)ث.ع                                        انتعاش الزراعة فى مصر وقت الحملة الفرنسية              -5

 (2001) ث.ع       لم تكن الحملة الفرنسية على مصر أولى محاوالت فرنسا لغزو مصر فى العصر الحديث  -6

 (2017) ث.ع              على مقاومة المصريين للحملة الفرنسية                         تاثير لمماليك كان ل -7

 وقف مراد بك مابين المقاومة واالتفاق مع قادة الحملة الفرنسيةتباين م -8

 لم تتحقق العدالة االجتماعية بمصر فى ظل الحكم العثمانى  -9

 ) بوكليت (                                            انية الخارجية استفاد على بك الكبير بحروب الدولة العثم -10

 ما العالقة بيـن :

                                ( 2018) ث .ع  قبل مجىء الحملة الفرنسيةم 18فى النصف الثانى من القرن روسيا وحالة مصر السياسية  (1

 ( 2018) ث .ع                                                                   روسيا وحملة نابليون على الشام  (2

 ( 2018) ث .ع                                    م 1800عودة نابليون الى فرنسا سرا وعقد اتفاقية العريش  (3

 م18حروب الدولة العثمانية والوضع السياسي فى مصر فى النصف الثانى من القرن (4

 ) بوكليت (                                   االحداث السياسية فى أوروبا وارسال الحملة الفرنسية على مصر  (5

 ) بوكليت (                                              نجاح الثورة الفرنسية وارسال فرنسا حملتها على مصر  (6
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  ) بوكليت (                                                          معركة ابو قير البحرية وفشل الحملة الفرنسية (7

 (2016)ث.ع                          الكشوف الجغرافية واوضاع مصر االقتصادية                               (8

 الحملة الفرنسية والحضارة المصرية القديمة (9

 المجمع العلمى واالحوال السياسية لمصر (10

 م1798ترا ومجىء الحملة الفرنسية على مصر انجل (11

 أجب عما يأتى ..

 ( وضح االحوال االجتماعية للمجتمع المصرى الذى واجه الحملة الفرنسية                1

 (2001, 98)ث.ع            ( كيف تطورت فكرة احتالل فرنسا لمصر فى العصر الحديث                        2

 (2016)ث. ع               ( وضح أحوال التعليم فى مصر قبل مجىء الحملة الفرنسية                         3

 ( 2017)ث .ع              م                                       1798( أهداف فرنسا من مشروع غزو مصر 4

 حق االنتفاع –( ما المقصود بــ : نظام االلتزام 5

 ( )                                                                          ( اصالحات نابليون فى مجال القضاء   6

 ( وضح : الشبه بين نظام االلتزام ودواوين الحملة الفرنسية7

 ( )                         ( قارن بيـن : ثورة القاهرة االولى والثانية من حيث النتائج                          8

 ( ( االثار الفكرية والعلمية للحملة الفرنسية على مصر                                                           )9

 ) بوكليت ( ( 2015) ث .ع                          لجذب المصريين قبل وصول الحملة  ( اجراءات نابليون10

 ()بوكليتفى:تعارض أقوال نابليون التى جاءت فى المنشور مع سياسته بعد نزول الحملة الفرنسية( ما رأيك 11

 ( 2018)ث .ع                    ى فى مصر أيام الحملة الفرنسية نقل السلطة للطبقة الوسط :النقد الى وجه ( 12

 ( وجه النقد الى : مشروع الصناعة فى مصر فى عهد مينو13

 م1798قد الى : منشور نابليون فى يونيه ( وجه الن14

 ( وجه النقد الى : الحالة التعليمية فى مصر ايام الحكم العثمانى15

 ( وجه النقد الى : موقف المماليك قبل مجىء الحملة الفرنسية 16

 ( 2008) ث .ع                                                    ( وضح أهداف نابليون من انشاء المجمع العلمى17

 ( وضح مهام دواوين االقاليم فى عهد الحملة الفرنسية 18

 ( 2014) ث .ع                                                ( ما رأيك فى : عدوان نابليون على االزهر الشريف 19

 الذى طبقه العثمانيون فى مصر ( ما تقيمك لنظام االلتزام 20
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  م..؟1801ما نتائج / رحيل احلملة الفرنسية من مصر 

 حالة من الفراغ والصراع السياسى؟ 1801/ شهدت مصر بعد خروج احلملة الفرنسيةأيد باألدلة

 املتصارعة على احلكم بعد رحيل احلملة الفرنسية ...؟س/ماهى القوى 

  م 1805م وحتى تولية محمد على الحكم فى مايو 1801شهدت مصر منذ خروج الفرنسيين عام

  :هى  ثالثة قوىوالصراع على السلطة بين  وتعدد الوالة فترة من االضطراب والفوضى
      

 

      العثمانيين (األتـــراك( 
 

واليا  خسرو باشافقام بتعين  السلطان إعادة بسط حكمه ونفوذه على مصر راد أ هدفهم

 عليهم والقضاءمحاربة المماليك على مصر بعد رحيل الحملة الفرنسية و عمل السلطان على 

                           التخلص من زعمائهم أووايقاع الفرقة واالنقسام بينهم 
 

                           ــــيــــزاإلنجل 
 

 

 مل تفكر اجنلرتا فى إجالء بعض قواتها عن مصر بعد رحيل احلملة الفرنسية ..؟ /مب تفسر 

 تلكؤ اجنلرتا فى اخلروج من مصر بعد رحيل احلملة الفرنسية ..؟ /                  

 السيطرة على وادى النيل  -1في  ألن انجلترا كانت تطمع 

 المتوسط وطئ البحر األحمرواشاحتالل بعض المواقع الهامة على  -2                                      

   إلي الهند مق مواصالتهيمين طرألت                                        
 

 بم تفسر( حدث تقارب بين االنجليز والمماليك بعدرحيل الحملة الفرنسية ( 

 تدخل انجلترا لدى السلطان العثماني لمنعه من اعدام زعماء المماليك   -1 بسبب

ونصحوهم بقبول شروط وحكم السلطان العثمانى بعد لكن تخلت انجلترا عن مساندتها للمماليك  -2

 فخشيت انجلترا على عالقتها بالسلطان العثمانى فرنسا مع السلطان العثمانى  عالقات تحسنتان 
 

ممـــاليـــكال 

استعادة حكمهم للبالد مرة اخرى ولذك فكروا فى االستعانة باالنجليز ضد األتراك ولم  هدفهم

يظهر االنجليز تجاههم اى اعتراضات بل تركوا المماليك فى وهم عودتهم لحكم البالد بمساعدة انجليزية 

  الغرضوفى نفس الوقت كان االنجليز يستخدمون المماليك لنفس 
 

 م1803م..؟)أو( نتائج رحيل القوات الربيطانية1802صلح إميان /ة على ما النتائج املرتتب

                 

  صلح إميانم تطبيقا لشروط 1803( رحلت القوات البريطانية عن مصر فى مارس 1

 ( تجدد الصراع بين العثمانيين والمماليك 2

 ( استطاع المماليك احتالل المنيا والسيطرة على المالحة فى النيل 3

 م19الفصل الثانى / بناء الدولة احلديثة فى مصر مطلع القرن
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 احلملة الفرنسية .؟ جالءأثبتت الزعامة الشعبية قدرتها على فرض ارادتها بعد  /أيد باألدلة

 بروز وظهور الوعى القومى لدى املصرييـن عقب خروج احلملة الفرنسية ..؟/مب تفسر

 موقف الشعب املصرى من القوى املتنازعة على احلكم بعد رحيل احلملة الفرنسية..؟/وضح 

     .؟احلملة الفرنسية سياسيا على الشعب املصرى فى فرتة الفراغ السياسيأثر /وضح 

  ظهرت الزعامة الشعبية منذ مجىء الحملة الفرنسية واثناء الصراع السياسى على الحكم  ظهرت

 المصرى والتى تتمثل فى : قوة الشعب

  على المعارف الجديدةواالطالع اكتساب الخبرة بالدخول فى تجارب الحكم والسياسة مع الفرنسيين 

  لم تتصارع على الحكم مثل مافعل االتراك واالنجليز والماليك 

 ساعدت فى التخلص من المماليك والفرنسيين واالنجليز 

  ساعدت وبقوة فى تعين محمد على واليا على مصر 

 وكان من ابرز الشخصيات من العلماء والتجار )عمرمكرم,عبد هللا الشرقاوى ,  محمد المهدى (

  

 

 

 م وموقفمحمد على منها .؟1804وضح أسباب ثورة مارس 

 مب تفسر/ جنح حممد على  فى كسب عطف الشعب املصرى وثقة زعمائه قبل توليه احلكم .؟ 

 

 الوالة فى  فترة قصيرة ددخلت البالد فى فترة فوضى وصراعات بين الفرق السياسية وتعد 

   ساءت االحوال االقتصادية وعجز الوالة عن دفع رواتب الجند فثاروا على الوالة وتعرض الوالة

 ونجح المماليك فى طرد القوات العثمانية من القاهرة. فرللسجن واالعتقال والقتل ومنهم من 

  م1804قيام ثورة فى مارس وتولى المماليك الحكم وساءت األحوال االقتصادية مما ادى الى 
 

 

 :أمام هذا الموقف قام محمد على بــ   

 انضم للعلماء و المشايخ. ف هخاف  محمد علي أن تصيب الثورة جنود -1

 تعهد للعلماء بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضرائب علي الناس -2
 نزل بجنوده إلي الشوارع وأوصاهم بان يحترموا  الشعب. -3

 

 فحدث فراغ سياسى  فى الحكم بالقاهرة  إلى الصعيد اهاجم مراكز المماليك وحاصر بيوتهم وهربو -4

 ت فرق االرناؤودمن سجنه وتعينه واليا ولكن اعترض باشا خسرواقترح محمد على اطالق سراح  -5

 محافظ االسكندرية واليا على مصر باعتباره عثمانيا  خورشيد باشافاقترح محمد على تعيين       
 

 وظهر بمظهر غير الطامع فى الوالية  عطف الشعب وثقة زعمائهبهذه السياسة كسب محمد علي  -6
 وبدأ الناس ينظرون اليه كرجل عادل يكره الظلم   

 

 

 أيد باألدلة/ عمل خورشيد باشا على التخلص من حممد على..؟

 

 

 علي لذلك عملمحمد علي فعمل علي التخلص منه ا لموقف مطمئن لم يكن خورشيد : 

 .إلي الصعيد لمحاربة المماليك ذهابطلب من محمد علي ال -1
 )المتهورين(  فرقة الدالةة فأرسل تإرسال فرق عسكرية لتدعيم سلط طلب من السلطان العثماني  -2
 فرفض محمد علي بتأييد من الى استانبول األرناوؤداستدعاء فرق األلبان و طلب من السلطان -3

 .العلماء    
 لكنه لم ينفذ بتأييد م1805مايو  جدةبتعيين محمد علي واليا علي  فرمان اصدر طلب من السلطان -4

 .من العلماء    
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 باشا ..؟ضد خورشيد  ثورة الشعب املصرى /مب تفسر

 ثوا فى االرض فساد   الذين عافرق الدالة السيئة  أعمال خورشيد ضرائب باهظة فرض 

  خورشيد وتولية محمد علي ولكن عزل فى دار المحكمة وقررت  الزعامة الشعبية  اجتمعت

 * ان يحكم بالعدل         * أال يبرم أمرا إال بمشورتهم        بشروطهم :

  رفض خورشيد تنفيذ  قرار الشعب 

 دخل خورشيد في معارك مع الزعامة الشعبية بقيادة عمر مكرم  -2        

   1805محمد علي فى مايو ولية أصدر السلطان فرمان بعزله وت -3        
 

 ..؟؟مصر ن حممد علي واليا عليـــيـالقيمة التارخيية لتعي/وضح  

 تعترب تولية حممد على حدثا تارخيا هاما ..؟؟ /مب تفسر 

 

 الوطن العربىألول مرة يعزل والي ويعين آخر بإرادة الشعب ويعد هذا اول صك اجتماعى فى مصرو (1

 وضع قاعدة للحكم الدستوري بأن  يحكم بالعدل ال يقر الوالي أمرا إال بمشورتهم  (2
 

 ؟جاءت فى فرمان تولية حممد على  ما رأيك فى عبارة " حيث رضى بذلك العلماء والرعية " التى

 وعى الشعب المصرى وتمسكه بحقه فى اختيار حاكمه  -1تدل على :  

 قوة الشعب المصرى وتأثيره فى مجرى االحداث  -2               

 
 

 

 أيد باألدلة / مل يكن حكم حممد على ملصر حكما خالصا فى البداية ..؟

 بسبب : وجود منافسين له فى الحكم :

: حيث تحالفوا معا للتخلص من محمد على وظهر ذلك فى  العثمانى االنجليزى المملوكى خطرالت -1

 م1807م وارسال حملة فريزر 1806نقله من مصر عام محاولة 

 : التى فرضت عليه شروط الوالية والتى زادت قوتها بزعامة عمر مكرم الزعامة الشعبية -2

 م1811: كانت اخرى القوى التى نافست محمد على وتخلص منهم فى مذبحة القلعة  المماليك -3
 

 

    

 

     

 العثمانى -اململوكى  – االجنليزى ( اخلطر1

 

 أيد باألدلة / مل ترضح  اجنلرتا ومعها املماليك اىل تولية حممد على حكم مصر .؟

 

 

 

  حيث قام المماليك بمهاجمة القاهرة والجيزة وتمكن محمد على من صد هجماتهم وأعادهم الى الصعيد 

  آخر خوفا على مصالحها فى طلبت من السلطان اسناد وال ية مصر الى محمد بك االلفى او اى والى

 م1806مصر  فوافق السلطان وأصدر رمان بنقل محمد على الى والية سالونيك 

  بعد تهدور عالقاتها بالسلطانالحتالل مصر وعزل محمد على 1807ارسلت انجلترا حملة فريزر 
 

 أيد باألدلة  / تعددت حماوالت اجنلرتا للتخلص من حممد على ..؟

 

 أو ك االلفى ضغطت على السلطان لتعيين محمد ب حيث م1806عام محاولة نقله من مصر  (1

 حفاظا على مصالحها , فوافق السلطان و أصدر فرمان ونقل محمد على من مصر والى آخر  

 موسي باشا م وتسليم السلطة الى 1806 والية سالونيكبنقل محمد على الى 

 بتثبيت محمد على واليا على مصرتدخلت لدى السلطان وأقنعته  )موقف الزعامة الشعبية (

بعد تددهور عالقدة لعزل محمد على وتعيين االلفى واحتالل مصر  م1807ارسال انجلترا لحملة فريزر  (2

 انجلترا بالسلطان العثمانى 
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 ..؟1807مب تفسر/ ارسال اجنلرت محلة فريزر

 فشل انجلترا فى التخلص من محمد على عن طريق السلطان -1
 بريطانيا والسلطان العثمانىتدهورت العالقة بين  -2

 ( مالحك فىمحمد بك االلفى  تعيين -   خلع محمد على -  احتالل مصر كان الهدف منها   -3

 م؟ 1806أيد باألدلة / مل تيأس اجنلرتا من حماوالت عزل حممد على بعد فشل السلطان 

 ج : شرح حملة فريزر
 

 ) أحداث الحملة (
  

   ومنها الى رشيد وكان االلفى قد مات قبل وصول الحملة بشهريننزلت الحملة إلى اإلسكندرية 

   على فى الصعيد يطارد المماليك فوقع عبء المقاومة على كان محمدوولم تكن بريطانيا تعلم ذلك  

 المصريين فى رشيد والحماد     
 

 م علي مصر ؟ 1807مب تفسر : فشل محلة فريزر)احلملة االجنليزية( 

 في رشيد والحماد المقاومة الشعبية -1

 موت محمد بك األلفي قبل وصول الحملة بشهرين -2
 حملة فى االسكندرية وطلب فريزر الصلح مقابل االفراج عن األسرىحصار محمد على لل -3

 

 ..؟ م1807 عامما النتائج املرتتبة على : انشغال حممد على مبحاربة املماليك  

 فريزرعلى المصريين فى رشيد والحمادالى وقوع عبء النضال ومقاومة حملة : أدى ذلك 
 

  ..؟م علي مصر1807ما النتائج املرتتبة على : محلة فريزر)احلملة االجنليزية( 

 توقيع الصلح بين محمد على وفريزر -1

 مقابل االفراج عن االسرى من مصر رحيل الحملةفشل و  -2
 دخول محمد على االسكندرية منتصرا -3

 

 

 

 ( القضاء على الزعامة الشعبية2

 

 ..؟مب تفسر : رغبة حممد علي يف القضاء علي الزعامة الشعبية

 ..؟م1809نفى حممد على للسيد عمر مكرم اىل دمياط عام  )أو( 

  محمد على أدرك قوة الزعامة الشعبية الممثلة فى عمر مكرم ودوره فى توليه الحكم( ألن 1

 ومقاومة حملة فريزر وازدياد مكانته بين الناس    

  محمد على االنفراد بالحكم دون وصاية أو رقابة شعبيةأراد ( 2

 ( أراد محمد على التخلص من شروط الوالية 3

 : وقد ساعد محمد على فى تحقيق ذلك

 تخلص من الزعامة الشعبية (ال)الوسائل  التى ساعدت حممد على فى 

 عند محمد على انقسام القيادات الشعبية حول تقدير مكانة عمر مكرم وأخذ منافسية يدسون له 

 استغل محمد على ذلك وزارد فى االنقسام بين الزعامة الشعبية 
  ورفض عمر مكرم اجراءات محمد علي م1808األزمة األقتصادية فى أغسطس 

 .؟م1807حوال الزعامة الشعبية بعد رحيل محلة فريزر وجه النقد ألس/ 

................................................................................................... 
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 ؟..م1808اخنفاض فيضان النيل يف أغسطس /ما النتائج املرتتبة على 

 م ..؟1808وضح السياسة التى اتبعها حممد على جتاه ازمة اخنفاض فيضان النيل

 ساءت األحوال االقتصادية وارتفعت األسعار وزادت الضرائب  -1

 شكي الناس للعلماء الذين طالبوا محمد علي عدم تحصيل الضرائب ,لكن تجاهلهم محمد علي ألنه -2

 أعفى العلماء الملتزمين من دفع الضرائب فأوقعهم فى حرج مع الناس    
باتخاذ عدة قرارات خاصة بالضرائب والملكية تحقق له مزيد من السيطرة واالنفراد على  قام محمد  -3

 بالحكم 

كان البد من موافقة عمر مكرم على هذه اإلجراءات طبقاً لشروط   ( موقف عمر مكرم) -4

 التولية رفض عمر مكرم التباحث مع محمد علي.

:  بــمحمد على  تقلب محمد على ضده فقامت العناصر المنافسة لعمر مكرم الفرصة  وأخذت انتهز -5

الذى مكانه و الساداتمحمد  الشيخ  وعين الى دمياط ونفاه من نقابة االشراف عمر مكرم خلع

 م 1809 فى يد محمد على اصبح اداه طيعه
 

 م ..؟19استمرت الزعامة الشعبية على وحدتها وقوتها  فى أوائل القرن /ماذا حيدث اذا 

 التخلص من الزعامة الشعبية وقوتها الممثلة فى عمر مكرم لم يستطع محمد على 

  لم ينفرد محمد على بالحكم تماما ولم يتخلص من شروط الوالية 
 

 
 

 م(1811مذحبة القلعة) ( املـمـــاليك3

 

 

 كيف ختلص حممد على من املماليك ..؟

  أغري محمد علي المماليك بترك الصعيد واإلقامة في القاهرة لكي يكونوا تحت بصره 

  الحركة الوهابيةطلب السلطان العثماني من محمد علي التوجه إلي الحجاز للتخلص من  

 خاف محمد علي من عودة المماليك لمنافسته علي الحكم منتهزين فرصة غياب الجيش في الحجاز 

 منهم حيث دعاهم إلي االحتفال بالقلعة بمناسبة خروج الجيش المصري  قرر محمد علي التخلص

 إلي الحجاز وبعد الحفل تم قتلهم اال من استطاع الفرار طوسون إبنهبقيادة 
 

 م ..؟1811ما النتائج املرتتبة على / مذحبة القلعة 

  وإنفراد محمد علي بالحكم نهائيا التخلص من المماليك  -1

 فى بناء القوة الذاتية المنظمة محمد على بدأ  -2
 

 كانت سياسة حممد علي ختتلف عن سابقيه من حكام مصر ) املماليك (  ؟  /مب تفسر

  .تأثر محمد علي بالبيئة األوروبية التجارية التي نشأ فيها قبل أن ينخرط في الجيش العثماني

 مما أثر في الكثير من قراراته وتوجهاته 
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 نظام األحتكارنظم محمد على االقتصاد المصرى على أساس 

 ..؟اتباع حممد على فى سياسته االقتصادية نظام االحتكار /مب تفسر

ألن هذا النظام يضمن لمحمد على الدخول فى سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول 
 

تحديد  باالشراف على االقتصاد عن طريق فى محمد علىلة ان تقوم الحكومة ممث  االحتكار

  فى األسواق .. وأثمان بيعها التى تصنع وتحديد أثمان شرائها ت التى تزرع والمصنوعاتنوع الغال
 

 

 فى عهد حممد على الزراعة 
 

 ما هى االجراءات التى اتبعها حممد على لتغيري اوضاع امللكية الزراعية ..؟

 

  قام محمد علي بعدة إجراءات لتغيير أوضاع الملكية الزراعية: (1814: 1808اعوام)خالل ستة 

 مثل :ألغى نظام االلتزام وصادر أراضي الملتزمين وسجلها باسم الدولة  
   

 أيد باألدلة : أتبع حممد على سياسة زراعية تهدف اىل زيادة الدخل وتطوير الزراعة..؟  

 لتطور الذى حدث للزراعة بعد تطبيق نظام اإلحتكار..؟ما النتائج املرتتبة على : ا  

 

 وصادر أراضي الملتزمين وسجلها باسم الدولة الغي نظام االلتزامـ 1

 وتقليل الجهدبهدف زيادة اإلنتاج الزراعي  استخدام أساليب زراعية حديثة -2

 فأنشأ مدرسة للزراعة وأستقدم الخبراء الزراعيين من الخارج االهتمام بالتعليم الزراعيـ 3

إلى تحويل أراضى الوجه البحري  :أدى ذلكفالقناطر الخيرية   أوإنشوحفر الترع تحسين طرق الري ـ 4

 إلى نظام  الري الدائم 

 مثل أشجار التوت لتربية دود القز ونبات النيلة الهندي   إدخال أنواع جديدة من المحاصيل الزراعيةـ 5

 تحسين زراعة القطن و   

 الزراعة عن طريق : ىار فكوطبق سياسة األحت -6

  تخصم ثمنها عند تسليم المحصول بذور ومواشي وأدوات  منزود الفالحين بكل ماتحتاجه الزراعة 

  المحاصيل الزراعيةإلزام الفالحين بزراعة كل ما تقرره الحكومة من. 
 

 صناعة فى عهد حممد علىال  

 

 كيف  طبق حممد على األحتكار فى الصناعة..؟ 

 .؟ما العالقة بيـن / اجليش واالسطول والنهضة الصناعية فى عهد حممد على 

 ن تخضع كانت الصناعة قبل عهد محمد على  متدهورة التالئم حاجة الجيش واالسطول  لذلك رأى ا

 من أجل تنظيمها وبناء القوة الذاتية لمصر عن طريق :الصناعات لنظام االحتكار 
 

 للصناعة بالسعر الذي تحدده الحكومة إمداد الصناع بالمواد الخام الالزمة.  

 الحكومة شراء المنتجات بالسعر الذي تحدده. 

 لتحقيق الربح المناسبمنتجاتهم  رفع أسعار بيع المواد الخام للصناع وخفض أسعار شراء. 

  الدولة احلديثة ..مظاهر بناء 
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 مب تفسر/ ازدهار الصناعة فى مصر فى عهد حممد على . ؟)سياسة حممد على الصناعية(

 ما نتائج / تطور الصناعة بعد تطبيق نظام االحتكار ..؟ 

 

 ـ إقامة المصانع الحكومية وذلك لتوفير الصناعات المطلوبة 1

 مدارس صناعيةفأصبحت بمثابة  إجبارياجمع الصبية للعمل فى مصانع الدولة أمر مشايخ الحارات ب -2

 االستعانة بالخبرات األجنبية فى مختلف الصناعات-3

 ـ  ترجمة الكتب الخاصة بفنون الصناعة المختلفة4

 وترجمة الكتب الصناعيةلدراسة فنون الصناعة المختلفة1809للخارج مبكرة إرسال بعثات -5
 
 

 فى عهد حممد على تجارةال 
 

 

 كيف طبق حممد على األحتكار فى التجارة.. ؟ 

 تطبيق حممد على سياسة األحتكار فى جمال التجارة ..؟/ما نتائج  

 

 تسويق المحاصيل الزراعية احتكر محمد على :  التجارة الداخلية  -1

 قامت بها الدولة مباشرة عن طريق : :التجارة الخارجية   -2

  األجانب في الداخل والخارجالبيع للتجار 

  كثيرا, ألنه يري فقد كان محمد علي ال يشجع علي اإلستيراد تجارة الواردات إحتكار 
 " " أن الدولة القوية هي التي تزيد صادراتها عن وارداتها

 
  

 النقل واملواصالت فى عهد حممد على 
 

 األحتكارعلى النقل واملواصالت ..؟ما نتائج /تطور التجارة فى مصر فى مصر بعد تطبيق نظام 

 مب تفسر / فضلت شكرة اهلند الشرقية الربيطانية استخدام طريق البحرمبصر ملرور جتارتها ..؟

 

  لتسهيل  و لتصريف االنتاج الزراعى والصناعىأدى الى : األهتمام بوسائل النقل والمواصالت

 عن طريق  حركةالتجارة

      تطهيرالبحر االحمر من القرصنة        -3       االحمر والمتوسطبناء أسطول فى البحرين  -1

 تمهيد الطرق البرية      -4        ميناء االسكندريةاصالح الموانىء خاصة  -2

  على استخدام طريق البحر االحمر بدال من الدوران شركة الهند الشرقيةالبريطانية مما شجع

 حول إفريقيا
 

 

 

 ..؟اتباع حممد على نظام االحتكار/املرتتبة علىما النتائج 

 

 دخول محمد على فى سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول -1 أدى ذلك الى

 ومصادرة اراضى الملتزمين وتغيير فى اوضاع الملكية الغاء نظام االلتزام  -2                

                 اختفت بعض القوى االجتماعية وظهرت بعض القوى االجتماعية -3                

 إغالق أسواق مصر أمام التجارة األوروبية -4               

 السياسة االقتصادية من هذهالدول االوروبية  غضب -5               
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 .؟االجتماعية فى تشكيل وبناء القوىكان لسياسة حممد على االقتصادية أثرها باألدلة/أيد   

 

     : حيث أختفت قوى اجتماعية وظهرت قوى اجتماعية جديدة  

 قوى اجتماعية جديدة قوى اجتماعية أختفت

انتهى نفوذهم وحل المماليك :   -1

 محلهم أسرة محمد على 

علماء األزهر والقيادات  -2
وانتقل مركز القيادة الى  الشعبية

 خريجى المدارس العليا 

 طبقة التجار: -3

مب تفسر : تدهورت طبقة التجار 

  ..؟فى عهد حممدعلى

بسبب احتكار الحكومة للتجارة 

وقد أختفت بعض  الداخلية والخارجية

.  الشخصيات مثل أحمد المحروقى

وحلول التجار االجانب ووكاالتهم 

  وقاموا بدور الوسطاء

ظهرت كهيئة حاكمة وبعض  أسرة محمد على : -1

 العناصر التركية التى سيطرت على أمور االدارة

) كبار مالك األراضي الزراعية (  طبقة األعيان -2

ومتوسطى المالك : ازدادت قوتهم وتميزهم فى المجتمع 

 بتوسيع حقوق الملكية                    م19القرن منذ 

ظهرت فى مصانع طبقة عمال الصناعة :  -3

الحرف الصغيرة  استمرار نظام طوائفمع الدولة 

 كوسطاء للحكومة

 كقوة اجتماعية مستقرة  ظهور طبقة البدو : -4

  .؟: ظهور طبقة البدو كقوة إجتماعية مستقرةمب تفسر

ظهرت كقوة اجتماعية مستقرة بعد منح زعمائهم أراضى 

لتوطينهم ودخولهم  )الجفالك أو األبعاديات ( واسعة

    تدريجيا فى الحياة المدنية
  

  
 

 

 

 

 

 اهتمام حممد على بالتعليم ..؟ ) أهداف التعليم فى عهد حممدعلى (..؟ /مب تفسر 
 

  بـــ ..أرتبط التعليم في عهد محمد علي 

 تدعيم سياسة االحتكار االقتصادية وبناء القوة الذاتية. -1

 تدعيم التوسع الخارجي و الحروب التي خاضها محمد علي  -3
 تدعيم التنمية االنتاجية وخدمة المجهودات الحربية  -3

 وضح سياسة حممد على التعليمية ) جهوده فى جمال التعليم ( ..؟ 

    المدارس2( البعثات       1شملت سياسة محمد على التعليمية االهتمام بــ ) 
 

 م(1847 : م1813) من اتــــالبعث( 1
   سبق محمد على الدولة العثمانية فى ارسال البعثات الى الخارج   (  ) 

 .محمد علي بعثات إلي فرنسا و إيطاليا وإنجلتراالكتساب الخبرات الالزمة ارسل  -1
السفن والمالحة و الهندسة  لدراسة الفنون العسكرية وبناء البداية البعثات في  ارسل -2

 والصرف والميكانيكا و الري
 .طالب األزهر إلي النمسا و إنجلترا بعثات لدراسة القانون والسياسة من ارسل -3

 دور رفاعة الطهطاوي في النهضة التعليمية( :وضح )اشهر البعثات  -4

 

 

 التعليم والثقافة 

.. 
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  1826كان رفاعه الطهطاوى إماما علي أول بعثة كبيرة إلي فرنسا عام. 
  اوروبا اإلنسانية في فرنسا حيث أدرك قيمه االطالع علي علوم ومعارفإستفاد من الثقافة  

  لتدريس اللغات األوربية و  1836إقترح علي محمد علي تأسيس مدرسة األلسن عام
 فى نقل معارف الغرب الى مصر  وكان لها الفضل الترجمة

 
 

 م(1839 : م1816من) المدارس( 2 
 مثل مدرسة المهندسخانة(  )    التنمية األقتصاديةأنشأ العديد من المدارس التى تخدم  -1

 والمدارس الحربية -الزراعة البيطرة -الصنايع -أصول المحاسبة والفنون -الصيدلة -الوالدة -الطب -

بسدبب التحداق طدالب األزهدر (  )   علدى  فى عهد محمد الفكر والثقافةظهرت ازدواجية  -2

فى هذه المدارس فى البداية ثم أصبحت عامة ومدنية الطابع فأوجدت ثقافة مدنية تختلدف عدن الثقافدة 

 للحملة الفرنسيةالدينية وهذه األزدواجية ترجع جذورها 

   أول وزارة للتعليم وتعدالمدارس  واتساع بسبب تعدد1837ديوان المدارسانشأ محمد علي  -3

 م ؟1847: 1813ما النتائج املرتتبة على/ ايفاد البعثات التعليمية املصرية اىل اوروبا من 

اصول الرى  –الهندسة والميكانيكا  –( اكتساب الخبرات االزمة من الدراسة فى ) الفنون العسكرية 1

 دراسة القانون والسياسة ( –بناء السفن والمالحة  –والصرف 

 نقل معارف الغرب لمصر دورفي( تأسيس مدرسة األلسن لتدريس اللغات والترجمة وكان لها 2

 عضاء البعثات أصبحوا محل الزعامة الشعبية فى السابق ا( 3
 

 

 
 
 

 

 أفكارهمع  تمشيا الحملة الفرنسية أقامتها التيالدواوين االستشارية  فكرة أخذ محمد على 

 ما أهم الدواويــن واجملالس التى أنشأها حممد على..؟

 

 

 م1824)الخديوى(الديوان العالي(1 
 ...كان رئيس الديوان ) نائب محمد على( الحكومة البحث فى شئون  الهدف منه, 

 م(1829) مجلس المشورة(2
 تألف من كبار الموظفين والعلماء واألعيان وينعقد مرة واحدة فى السنة 
  استشارية في مسائل اإلدارة و التعليم واألشغال العمومية هسلطكانت له. 

 م(1834(المجلس العالي)3
 .يشبة اآلن مجلس الوزراء 
 ..لحساباتل2من األعيان عن كل مديرية و2نظار الدواوين و رؤساء المصالح يتكون  من 

 أصدره محمد على لــ: م1837 القانون األساسى( 4

 :وهى واختصاصاتها  تنظيم العالقات بين الدواوين الحكومية المختلفة الهدف منه: 
 االمور األفرنجية( –التجارة  –الفابريقات  -المدارس  -البحرلألسطول –الجهادية  –االيرادات  -) العالي

  المجلس المخصوص(5
    ....النظر في شئون الحكومة الكبرى.                    -1مهامه 

 إصدار اللوائح والقوانين.        -2                       
 إصدار التعليمات لجميع المصالح  -3                       

 م(1847(المجلس العمومي )6
 العامةشئون الحكومة  لنظر فيمهامه... ا  

 البناء السياسى للدولة احلديثة 

.. 
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 ما النقد الذى وجه اىل البناء السياسى)نظام احلكم ( فى عهد حممد على فى مصر ..؟

   أيد باألدلة الدواوين واجملالس التى انشأها حممد على مل تقم نظاما دستوريا باملعنى املعروف..؟ 
 ايام العثمانيين والمماليككان الحكم يقوم على فكرة الحكم المطلق الفردى استمرارا لما قبله  -1

 الحملة الفرنسيةوضع للحكومة نظاما انطالقا من فكرة الدواوين االستشارية التى أقامتها  -2

 كان محمد علي فى النهاية هو مصدر السلطة العليا  فى مصر -3

 
 

 
 

 

  إقليما 16كانت مصر أيام الحكم العثماني مقسمة إلي 

   أدخل محمد على بعض التعديالت على التقسيم االدارى  ( )     
 :    بما يناسب األعباء المالية المفروضة على األهالى  حتى تتساوى عن طريق

 مديريات )محافظات( متساوية المساحة يحكم كل منها مدير)محافظ( 7قسم البالد إلي  -1

 قسم كل مديرية إلي مراكز علي كل مركز مأمور و قسم كل مركز إلي أقسام علي كل قسم ناظر -2
 و كل قسم يضم قري علي كل ناحية شيخ بلد أو عمدة    

  (  )                 اإلدارية كان العنصر التركي يتولى كل الوظائف -3

 المالية و العمدة و الوظائف البلدماعدا وظيفة شيخ      
  

 
 

 

 تطور السلطة القضائية فى عهد حممد على  .؟ مب تفسر / 

 )العالى(  بعض االختصاصات القضائيةللديوان الخديوي( أضاف 1

 :جمعية الحقانية( انشأ 2

 تختص بمحاكمة كبار الموظفين)بمثابة محكمة جنايات وجنح (م 1842هيئه قضائية أنشئت عام 

 :مجلس التجارة( أنشأ 3

محكمة تجارية تختص بالفصل في المنازعات التجارية بين األهالي أو بينهم وبين األجانب ولذلك 

 دخل فى تشكيلها عدد من االجانب
 

 

 

 
 

 مصر...؟مب تفسر: إهتمام حممد على ببناء القوة العسكرية فى  

 أيد باألدلة : كان اجليش حمور سياسة حممد على االصالحية ...؟

 

ذاتية  قوة عسكرية فاتجه الى بناء القوة العسكرية أهمية  محمد على كرجل عسكرى ومحارب ( أدرك1

والتى تضم عناصر مرتزقة ومتمردة وأصبحت الفكرة نظامية بدال من الفرق العسكرية الغير نظامية 

 )الحروب الوهابية ( م1811حروب الحجازبعد  اكثر الحاحا
 

اإلصالحية وتحديث مرافق الدولة حيث كانت كل مشروعاته  محمد علي كان الجيش محور سياسة( 2
 العمرانية والتعليمية بهدف سد حاجات الجيش فمثال

 .إنشاء مدرسة الطب لضرورة إعداد أطباء للجيش 

  الصناعات المختلفة التي ترتبط بالجيش من سالح والذخيرةإنشاء المهندسخانة إلعداد خبراء في 

  .الجيش أداة لتقدم العمران بمصر باإلضافة إلي مهمته العسكرية 
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 مرت بمرحلتين () إعداد الضبــــــــاط 

 م1815المحاولة االولى : 
  فكر محمد على فى تدريب فرقة من الجنود األتراك الذين اشتركوا في الحرب الوهابية ولكنهم

     تراجع عن الفكرة   لذلك  وتمردوا عليه وحاولوا قتلهلتدريب الحديث ارفضوا 

 م 1820المحاولة الثانية 
  اعتمد على ابناء المماليك فأنشأ المدرسة الحربية واستقدم لها ضباط ومعلمين اوروبين مثل

 لتخريج ضباط عسكريين على النظام الحديث أسوان وأختار مقرها ()سليمان()الكولونيل سيف 

               جو المؤامرات في القاهرة. لبعدها عن( 1                        

 المصري تجنبا إلثارة خواطر الناس ضد قيام فرنسي بتدريب الجيش( 2                                   
 

 إعداد اجلنـــــــــــــــــــــــود 

 

  (    نشأت صعوبة اختيار الجنود أمام محمد علي أثناء تكوين الجيش  ) 

 ابتعد عن الترك واألرناؤود لطبيعتهم المتمردة -1 

 ابتعد عن تجنيد المصريين خوفاً من الثورة  علية -2 

 معظمهم لعدم مالءمة الجو لوفاة بالفشللجأ لتجنيد السودانيين  و لكن انتهت  المحاولة  -3 
 1824 عام  فقرر االعتماد علي المصريين ونجحت التجربة -4 

 

 ..؟اتساع دائرة التجنيد يف عهد حممد علي  ما النتائج املرتتبة على/

 .تنظيم الجيشل استقدم محمد علي من فرنسا طائفة من كبار الضباط ليعونه -1
وبعد عودتهم حلوا محل األجانب فى  الشبان إلي أوروبا إلتمام دراستهم الحربية أرسل عدد من -2

 المدارس الحربية
 

إنشاء األسطـــــــــــول 

 احلروب الوهابية وانشاء االسطول ..؟ /ما العالقة بيــن 

 

   م 1811بدأت فكرة بناء األسطول أوائل عام  (  )  

  حيث قام  نقل الجنود إلي الحجاز عبر البحر األحمروأراد  ) الحجاز (  دخل الحرب الوهابية عندما

 (خطوات تكوين األسطول)                  بـــ :
 .والتجاريةالحربية  اإلسكندرية لصناعة السفنثم فى  إنشاء ترسانة في بوالق -1
 معسكرا لتعليم الجنود البحارة األعمال البحرية  إنشاء -2
 .احدي السفن إلعداد الضباط البحريين أقام مستشفي ومدرسة بحرية علي ظهر -3
 الحربية إلي فرنسا وإنجلترا إلتمام علومهم علي ظهر السفن ةالبعثات من ضباط البحري أرسل -4

ةإنشاء مصــــانع األسلحة والذخري 

  محمد عليانشأ  (مصانع األسلحة والذخيرة في مصر   ) 
 حتى يستغنى عن استيراد األسلحة من الخارج حيث قام بــ:       

                       

 أنشأ ترسانة في القلعة لصنع األسلحة وصب المدافع . -1

 أنشأ مصنعين للبارود بالحوض المرصود والمقياس بجزيرة الروضة. -2
 أنشأ القالع واالستحكامات الالزمة للدفاع عن العاصمة  -3

 دمياط( –رشيد  –اصلح قلعة صالح الدين  و بناء قالع في )اإلسكندرية  -4
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 ..؟علي سياسة خارجية  مل يكن ملصر قبل حممدمب تفسر/  

 

 م(16م ) اوائل القرن 1517مصر كانت خاضعة للدولة العثمانية منذ عام (1

 الرسمي باسم مصر هو السلطان العثماني مع العالم الخارجي.المتحدث  (2
 مصر تتبع السلطان في حالة الحرب و السلم (3

 

 أيد باألدلة / تأثرت سياسة مصر اخلارجية فى عهد حممد على بعدة عوامل ..؟    

 موقع مصرالجغرافى والمجال الحيوى  (1
 العربية فى مواجهة الرابطة العثمانيةفى وادى النيل والشام والجزيرة تكوين رابطة عربية  (2

 وضح حماوالت حممد على لتحقيق االستقالل عن الدولة العثمانية .؟ 

 تولي محمد علي حكم مصر بدأت محاوالته االستقاللية عن الدولة العثمانية.. بعد (1

 محمد على الحرب الوهابية بناء علي طلب السلطان.  لعندما دخ: مرحلة البداية 

 حروب محمد على في الشام ضد السلطان العثماني:  بشكل واضح مرحلة الظهور. 

بمثابة الظهير  وحوض البحر المتوسط كانت توسعات محمد على فى السودان والجزيرة العربية (2

 للحكومة المركزية التى أقامها محمد على 
 

 

 

 
 

 حروب بناء على إرادة محمد على              حروب بناء على طلب السلطان   

 ( فتح السودان1                  حروب الجزيرة العربية (1

 ( حروب الشام2           حرب اليونان (2
 

 

  م(1819م : 1811)حروب الجزيـــرة العربيـــة 
 

 )احلروب الوهابية(؟ما النتائج املرتتبة على/ حروب حممد على فى  اجلزيرة العربية

 وتم توطيد مركزه فى حكم مصر  مستقلرفع قدر محمد على من والى تابع إلي حاكم  -1

 جود مصري في شبة الجزيرة العربية عسكريا و سياسيا.أصبح هناك و  -2
 إبراهيم والية جده. هو ابن اسند إلى محمد على مشيخة الحرم المكي   -3

 اتساع المجال المصري ليشمل  الحجاز و عسير و جزء من اليمن والخليج العربي.  -4

 العثمانية الرابطةمواجهة  فيتكوين رابطة عربية للحرب دور فى  كان -5
 كانت هذه التوسعات تمثل خطر وتهديدا للمصالح البريطانية -6

 
 

 ) م(1828م : 1821)حرب اليونـــــان ) المورة 
 

 

 النتائج املرتتبة على / حروب حممد على فى اليونان...؟ ما

  (  ) ولبناء قوة مصر  كانت النتائج النهائيةللحرب في صالح محمد على

 اكتسب الجيش المصرى خبرات ميدانية واسعة -1
 لمحمد على وضمها لوالية مصر كمكافأة له جزيرة كريتمنح السلطان العثمانى   -2

 .م1828ارتفع شأن مصر حيث تم التفاوض مع محمد على مباشرا إلنهاء الحرب عام  -3
 وتحقيق استقالل مصر نمو فكرة االنفصال عن الدولة العثمانية  -4
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  م(1822م : 1820)التوسع فى السودان 
 

 مب تفسر / توسع حممد على فى السودان ..؟

 و تتعلق بفكرة المجال الحيوي  في السودان أول حرب تمت بإرادته محمد على كانت حروب  
 ... فهااوأهدالجنوب  في واالمتداد الطبيعى  لمصر

 الهاربين إلي دنقلة بالسودان بعد مذبحة القلعةمطاردة بقايا المماليك  -1

 ألن الذهب كمقوم للسلع والتبادل التجاري مناجم الذهب والماسالبحث عن  -2

 بين مصر والسودان  التجارة تنمية -3

 تجنيد السودانيين في الجيش  -4

   ...؟ما النتائج املرتتبة على  ضم حممد على للسودان  

 ...؟وضح رسالة مصر احلضارية للسودان 

  -وأدلة ذلك:السودان يخدم فكرة المجال الحيوى الطبيعي لمصر من حيث االمتداد إلى الجنوب  
  الداخليةبرتبة حكمدار جمع السلطتين العسكرية والمدنية بالتنسيق مع ديوان تعين حاكم للسودان  -1

  مصر حدث في مثل ما على  أقسام إلىمديريات والمديريات  إلىتقسيم السودان  -2
 والفاكهة والخضراوات إدخال محاصيل جديدة كالقمح  -3
 "على النيل االزرق(كسال  –)الخرطوم مثل  بناء عده مدن جديدة  -4

  .في عهد إسماعيلالتعرف على أجزاء من إفريقيا واكتشاف منابع النيل  -5
 

 

 م(1840م : 1831)التوسع فى الشام واألناضول 
 

 

 ..؟تطلع حممد على لضم الشام قبل حروبة فى السودان واجلزيرة العربية أيد باألدلة / 

 طلب من السلطان أن يتنازل له عن الشام مقابل مبلغ من المال  1810عام  في -1

لحركة القضاء على االسلطان ضم الشام بحجة أهميتها في  طلب منأثناء الحروب الوهابية  -2

 ولكن السلطان رفضالوهابية 

بعد حرب اليونان طلب من السلطان ان يضم الشام تحت حكمه تعويضا عن خسائره فى الحرب  -3

 كانت بعيدة عن السيطرة وأهلها متمردينومكافأه له فرفض السلطان و أعطاه جزيرة كريت التى 

الرابطة لتكوين  والسودان)أصبحت الفكرة أكثر إلحاحا لضم الشام بعد ضم شبه الجزيرة العربية  -4

 (وتأمين حدود مصر الشمالية الشرقية  العربية
 

 ؟الشاملحرب  ة)المعلنة (المباشر األسباب... 
 و رغبة محمد على في إرجاعهمو الجندية  إلي الشام فرارا من الضرائب ينمصريال الفالحين هروب -1

الدولة ب مكاناى  لهم اإلقامة فين يحق يرفض والي عكا إرجاعهم بحجة إنهم رعايا عثماني -2
 م1831وهنا قرر محمد على التوسع فى الشام  العثمانية

  لحرب الشام ...؟ الحقيقيةاألسباب 
 إكمال الرابطة العربية لمواجه الرابطة العثمانية  (1
 خدمة المجال الحيوى الشمالى لمصرتأمين حدود مصر الشمالية والشرقية و  (2
أثناء  –م 1810)  محمد على والية الشام أكثر من مرةرفض السلطان العثمانى منح  (3

 وبعد حروب اليونان ( –الحروب الوهابية 
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 م فى الشام ..؟1832أيد باألدلة / حتقيق اجليش املصرى انتصارات عظيمة عام  

 م حتى 1832يولية حمصم ثم 1832يونية  دمشقثم 1832مايوعكا لت القوات المصرية دخ (1

 لسورياتخطت الحدود الشمالية 

 استولت القوات المصرية على أراضي األناضول وأدنه وواصلت طريقها إلى األستانة عاصمة  (2

 الدولة العثمانية

                     ..؟ ما نتائج / حروب حممد على فى الشام

 م حتى 1832يولية حمصم ثم 1832يونية  دمشقثم 1832مايوعكا دخلت القوات المصرية  (1

استولت القوات المصرية على أراضي األناضول وأدنه وواصلت و الشمالية لسورياتخطت الحدود 

 طريقها إلى األستانة عاصمة الدولة العثمانية

    (دور مصر الحضاري فى الشامس/وضح )قام محمد على بعدة اصالحات فى الشام (2

        فرض األمن والنظام وفرض التجنيد اإلجباري 

   تنشيط الزراعة والتجارة 

 إقرارسلطة الحكومة المركزية فى مصر 

  اخضع األمراء االقطاعيين ونزع السالح منهم 
أثارت انتصارات محمد على وتهديده للسلطان العثمانى الدول االوروبية خشية ازدياد نفوذ  (3

 محمد على وتهديده للتوازن الدولى 
 وفيه اتسعت الدولة المصرية بين محمد على والسلطان العثمانى  م1833صلح كوتاهية  تم عقد (4

 بسط محمد على نفوذه على الشام وادنه   حيث  : 

           تأييد سلطانه على معظم الجزيرة العربية والحجازوجزيرة كريت 
 

   
 

 
 

 السلطان العثمانى ومحمد علي...االطراف  

 الظروف) األسباب ( التى أدت الى صلح كوتاهية ...؟ 
بعد دخول القوات المصرية الشام وتحقيقها انتصارات متتالية على القوات العثمانية حيث تمكنت من  (1

 دخول عكا ودمشق وحمص ودخلت األناضول حتى أدنه وواصلت طريقها حتى اآلستانه 

 ( تدخلت الدول األوروبية بعد ازدياد نفوذ محمد على فكانت انتصاراته خطرا على التوازن الدولى  2

          م1833فتدخلت وفرضت على السلطان العثمانى ومحمد على صلح كوتاهية 

 نصوص صلح كوتاهية ...؟ 
 بسط محمد على نفوذه على الشام وأدنة -1                                   

 حجازتأييد سلطان محمد على  جزيرة كريت والجزيرةالعربية وال -2                                   

  صلح كوتاهية....؟نتائج 
 حيث : بسط محمد عى نفوذه على الشام وادنة وتأييد سلطانه على جزيرة  الدولة المصرية اتساع -1

 الحجاز معظم الجزيرة العربية و  كريت و     
 بسبب دسائس  1838و 1834عامى  عن الدولة العثمانية ستقالل ال ا إعالنفكر محمد علي في   -2

 السلطان ضده فى الشام  لكن الدول األوروبية حذرته      

 لم يكن الصلح اال صلح مؤقت ألن السلطان كان ينوى استئناف الحرب -3

 لمواجهة محمد على عسكريا 1833يوليو عقد السلطان مع روسيا معاهدة سرية   -4
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 م1833أيد باألدلة / بدأ السلطان يعد ملواجهه حممد على بعد اتفاقية كوتاهيه 

  1833يوليو هجومية " فى   –عقد السلطان مع روسيا معاهدة سرية "دفاعية 

 روسيا والدولة العثمانية( أن يساعد كل منهما اآلخر أمام الخطر الخارجي أو الداخلييلتزم الطرفان(. 
 
 

 

 
 

 

 

 ( روسيا والدولة العثمانية)  ... أطراف المعاهدة  

 أسباب المعاهدة...؟ 
 توسع محمد علي في الشام وزيادة نفوذه وتهديده للسلطان العثمانى  -1

 رغبة السلطان فى مواجهة محمد على عسكريا وإخراجه من الشام -2

 نصوص المعاهدة.... 
 الداخلي ر أمام الخطر الخارجي أو)روسيا والدولة العثمانية( أن يساعد كل منهما اآلخ) يلتزم الطرفان 

 

 م..؟1840ادت اىل تسوية لندن ما الظروف التى 

 موقف اجنلرتا من توسعات حممد على فى الشام    )بعد صلح كوتاهية ( ..؟وضح 

( شجعت انجلترا السلطان على إخضاع محمد على حتى يتمكن من تطبيق شروط معاهدة بلطة 1

 م والتى عقدتها انجلترا مع السلطان ووافقت عليها فرنسا 1838ليمان التجارية 

 ت انجلترا السلطان على القتال ففشلت مساعى الصلح بين السلطان ومحمد على وقامت (حرض2

     (مدينة حلب ) على الحدود التركية السورية شمال م 1839يونيه  " أو نصيبين " نزيبمعركة      

 ماالنتائج المترتبة على: معركة نزيب أو نصيبين ..؟ 
 

 هزيمة الجيش العثماني هزيمة ساحقة -1

 قام قائد األسطول العثماني بتسليم أسطوله إلي محمد علي دون قتال. -2

 ازدادت قوة محمد علي بريا وبحريا. -3
 أثار االنتصار مسألة توازن القوي في المنطقة  -4

لم تسمح الدول االوروبية بتفوق مصر وبتوسعها فى الشام فتدخلت الدول األوروبية في  -5

   م1840تسوية لندن  وعقدت معهمفاوضات مع السلطان العثماني 
  

 

 

 (فرنسا )ماعدا ة السلطان العثمانى والدول األوروبي... أطراف المعاهدة 
  شروط المعاهدة... 
 يعطي محمد علي وخلفاؤه حكم مصر وراثيا وعكا طوال حياته. -1

 ترك جزيرة كريت والحجاز وأدنه مع إعادة األسطول للسلطان العثماني. -2

 يدفع جزية سنوية للسلطان.  -3

 جزء من قوات السلطان وفي خدمته.البرية والبحرية تعد قواته  -4

 يلتزم بتطبيق كافة المعاهدات التى عقدها السلطان مع الدول األوروبية وفي مقدمتها بلطة ليمان. -5

 حرم من مصرأيام ي 10أيام, يحرم من عكا) فلسطين( فإذا استمر رفضه  10إذا لم يقبل خالل -6

 يلجأ الحلفاء الموقعون علي المعاهدة إلي استخدام القوة ضده: إذا رفض محمد علي هذه الشروط.  -7

 مع التزامهم بحماية عرش السلطان العثماني.      
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 موقف فرنسا من المعاهدة ..... 
  ظهرها نظرا  وراءوقعت الدول األوروبية الكبرى هذه المعاهدة فيما عدا فرنسا, حيث تم االتفاق من

بدأت فرنسا في تحريض محمد علي لكي يرفض شروط المعاهدة, إال و للتنافس بينها وبين إنجلترا 

 وحده في الميدان أنها سرعان ما تركته
 

  م 1840نتائج/ معاهدة لندن 
 فى البداية بناءا على تحريض فرنسا له وأستعد للحربرفض محمد علي تنفيذ المعاهدة ( 1

 أستعدت الدول األوروبية لحصاره وفي الشام  هقامت ثورة ضد وتخلت عنه فرنسا  ولكن  

  قبول شروط المعاهدةل فأضطر الى

 ) أيد باألدلة(                     : حيثكانت كارثة على مصرتعد معاهدة لندن  (2 

 .حرمت مصر من انتصاراتها الخارجية وأبقتها في حدودها قبل التوسع 

  ومشروع االستقالل عن الدولة العثمانيةالعربية  الرابطةفشل مشروع  

  انهيار نظام األحتكار األقتصادى الذى أتبعه محمد على 

 جعلت لمصر شخصية دولية, بعد أن كانت مجرد والية عثمانية..!( 3

 ماهى األسباب التى دفعت حممد على لتنفيذ معاهدة لندن..؟

 ماهى أسباب إخفاق حممد على فى ضم الشام ..؟ 

 م .؟19ماهى أسباب انهيار الدولة العربية الكربى اوائل القرن 
  

 م1840عن محمد على اثناء تحالف الدول االوروبية ضده عام  فرنساتخلى  (1
 في الشام  محمد على ضد  ةقامت ثور  (2

 م1840تسوية لندنقبول شروط ل أستعدت الدول األوروبية لحصاره فأضطر الى (3

 م 1840ماذا حيدث اذا / تغلب  " حممد على"  على التحالف الدوىل  ضده 

  م واالستقالل عن الدولة العثمانية 1840عدم تنفيذ شروط تسوية لندن 

  لم تحرم مصر من انتصاراتها الخارجية 

  لم تتوقف مشروعات التنمية وعدم تقلص نفوذ مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
 
 

 

 
 

 م سببا فى تأخر استقالل مصر عن الدولة العثمانية .؟1841أيد باألدلة / كان فرمانا   

  م(1841ين فى)فبرايرويونيه فرمانقام السلطان العثماني بإصدار م 1840استكماال لمعاهدة لندن  

 : بعدة قيود وهى  مصر لذان أخروا استقالل مصر و ربطاوال

 علي فرمان الوالية من السلطان.يتلقى حكام مصر من أبناء محمد  -1

 مع الدول المختلفة. السلطان هاالمعاهدات التي يعقدالتزام مصر بتنفيذ  -2

 مع الضرائب باسمه أيضا. وتجتضرب النقود باسم السلطان  -3

 ترسل مصر ربع إيراداتها إلي السلطان. -4

 حربية إال بإذن من السلطان.ألف جندى وقت السلم وال تبني سفناً  18ال يزيد عدد الجيش عن  -5
 

 .؟م.1841فرماني فرباير ويونيه  /نتائجما 

 تأخير استقالل مصر نهائيا عن الدولة العثمانية  -1

 حتى تولى إسماعيل 1841وفرماني  1840استمر وضع مصر طبقا لمعاهدة لندن  -2

 .........و............................و......و............و............ربط مصر بعدة قيود وهى ..... -3
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  الدولة العثمانيةمع   بريطانياعقدتها اتفاقية تجارية  ...أطراف المعاهدة  
 الذي عقدت فيه في تركيانسبة إلي المكان ........سميت باسم بلطة ليمان 
 ضرورة إلغاء نظام االحتكار التجاري الذي يتبعه محمد... نصوص المعاهدة 

 ( .   1839علي أن يبدأ تنفيذ ذلك في ) يوليو                                              

 أسباب المعاهدة .... 

 نظام األحتكار..؟مب تفسر: غضب الدول األوروبية على حممد على ألتباعه 

 كحجر عثرة امام رواج التجارة االوروبية..؟  الذى اتبعه حممد على نظام االحتكارمب تفسر: وقف 

  

 الذى وقف كحجر الذى اتبعه محمد على نظام االحتكار رغبة بريطانيا فى القضاء على 
  عثرة امام رواج التجارة االوروبية ألنه .. 

 فى الوقت التى احتاجت فيه هذه الدول  األوربيةالبضائع  أمامالسوق المصري  إغلق 
 أسواق مصر والشرق لتصريف منتجاتها بعد زيادة االنتاج والثورة الصناعية 

 

: بسبب.......رفض تنفيذ االتفاقية فى البداية  موقف محمد على 

 حفاظا على اإلنتاج المحلي في مصر -1
 .حفاظا على قدرته على التسويق في الخارج في إطار المنافسة  -2

  لكن لسوء الحظ حدثت أزمة سياسية بين محمد على والسلطان العثماني بسبب توسع 
 (1840تسوية لندن  ) في الشام واضطر الى تنفيذها حسب محمد على     

 

  معاهدة بلطة ليمان ..؟نتائج / 

 بلطة ليمان على االقتصاد املصرى ..؟وضح / أثر تطبيق معاهدة 

 م.؟1840مب تفسر/توقف مشروعات التنمية الذاتية للمجتمع املصرى بعد معاهدة لندن 

 ورفعت الدولة يدها عن االشراف االقتصادى وأصبح المنتجين أحرارا سقوط نظام اإلحتكار (1
  اتفاقيات مع الدول االجنبيةحسب  دخول االستثمارات األجنبية في مجال توظيف المال واإلنتاج (2

 سيادة مناخ الحرية االقتصادية وكان لصالح األجانب (3
 فتحت اسواق البالد امام المنتج االجنبى وخاصة االنجليزى (4
 توقف مشروعات التنمية الذاتية للمجتمع المصرى (5

 أيد باألدلة / اتفقت اجنلرتا وفرنسا على حممد على اقتصاديا واختلفا عليه سياسيا .؟

اتفقت انجلترا وفرنسا على محمد على اقتصاديا فى معاهدة بلطة ليمان الذى وقعتها بريطانيا  (1
 مع السلطان العثمانى ووافقت عليها فرنسا السقاط نظام االحتكار االقتصادى 

اختلفت انجلترا وفرنسا على محمد على حيث عقدت بريطانيا مع الدول االخرى دون فرنسا مع  (2
 م للقضاء على قوة محمد على واخضاعه 1840سوية لندن تالدولة العثمانية 

 

 

 انهيار سياسة االحتكار 

.. 
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 سقوط نظام األحتكار بالنسبة للزراعة..؟ما النتائج املرتتبة على /

                     أواخر عصر محمد على :( 1

 أصبح المزارعون أحرارا في زراعة ما يشاءون فحدث تأخر وجمود فى اساليب الزراعة 
 فى عهد سعيد :( 2

  علي الحاصالت الزراعية المتبادلة بين األسواق( %12ضريبة الدخوليةألغيت( 
 بم تفسر/ ازدهار الزراعة فى عصر اسماعيل ؟:  فى عهد اسماعيل( 3

 االهتمام بأساليب الزراعة وإدخال نباتات جديدة 
  الزراعىالذى ادى الى استقرار احوال الفالحين وزيادة االنتاج م 1871 قانون المقابلةاصدار 

 االنجليزىخاصة  األوربيحتياج السوق ازدهرت زراعة القطن المصري وأرتفع ثمنه ال 

 توسيع ملكية االرض الزراعية من ملكية انتفاع فقط الى الحق فى التوريث او وقف او هبة االرض 

 سقوط نظام االحتكار على نظام ملكية االرض  .؟/ ما نتائج 

  ملكية انتفاع فقط الى الحق فى التوريث او وقف او هبة االرضتوسيع ملكية االرض الزراعية من 

 

 األسباب   ...... 

 )أيام حكم سعيد وإسماعيل ( راض من البنوك األجنبيةتاإلقدخول االستثمارات األجنبية وسياسة  (1

 بدأت الحكومة المصرية تواجه مشكلة سداد الديون في مواعيدها وفشلت فى ذلك  (2

 أمثال الضريبة المقررة علي األرض مرة واحدة يعفي  6) من يدفع  .....نص القانون 
 من نصف الضريبة المقررة بصفة مستمرة ويكون له الحق في الملكية التامة لألرض(            

 استقرارأحوال الفالحين  و األهتمام باإلنتاج الزراعى وزيادته..... نتائج القانون 
 

 

 

 سقوط نظام األحتكار بالنسبة للصناعة..؟ما النتائج املرتتبة على/ 

 أواخر عصر محمد على :( 1

  قلة إنتاج المصانع و إغالق معظمها 

 عدددم قدددرتها علددي منافسددة اإلنتدداج بسددبب :  تدددهورت الصددناعات الحرفيددة وأختفددت بعضددها
 األجنبي الذي بدأ يغمر السوق المحليه واختفت بعض الصناعات وخاصه في القاهره.

 عهد  عباس و أوائل عهد سعيد : فى  أواخر( 2

 بم تفسر(                                        انتعاش بعض الصناعات الحربية(  

( بددين تركيددا وروسديا بندداء علددى طلددب 1856-1853) حــرب القــرمبسدبب اشددتراك مصددر فدي 

 السلطان ) فى عهد عباس وسعيد (

     فى عهد اسماعيل( 3

 والصناعه فى عهد اسماعيل ()وضح العالقة بين : الجيش 
 بم تفسر(         و المدنية في عهد إسماعيل انتعاش الصناعات الحربية( 

 زيادة عدد الجيش  -1
 رفع القيود عن المعدات الحربية.  -2
 عمل على تجديد المصانع القديمة وأقام مصانع جديدة -3

ودبدغ مثدل حلدج القطدن واسدتخراج الزيدوت  التجهيزيدة والتحويليدةللصدناعة  مصانع جديددة امةأق -4

 والغزل والنسيج السكر والورقالجلود وصناعة 
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 حتكار فى التجارة ..؟ال ا ما النتائج املرتتبة على / سقوط نظام  
 

 بم تفسر                 التجارة الداخلية بزوال نظام االحتكار لم تتأثر ()  

  اإلحتكار عن طريق :حيث بدأ تدريجيا التخفيف من قيود 
 بدل من الشونة الحكومية. هسمح للمنتجين الزراعين بإقامة حلقات لبيع اإلنتاج بالمزايد (1
 في المنتجات الزراعية والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها رسمح للتجار اإلنجليز باالتجا (2

 قام األجانب باستيراد ما يحتاجة السوق المصرية من منتجات.  (3
 إلغاء نظام األحتكار على النقل واملواصالت..؟ما النتائج املرتتبة على / 

 مب تفسر / اتسعت شبكة النقل واملواصالت فى عهد سعيد باشا ..؟

 

  بسبباتسعت شبكة النقل و المواصالت في عهد سعيد........ 
 التصدير زيادة حجم التجارة ونشاط األجانب في االستيراد و -1 

 .إنشاء الخط الحديدي بين اإلسكندرية و القاهرة وخط آخربين القاهرة و السويس  -2

 تمهيد الطرق البرية و السكك الزراعية  -3

 أجنبية تأسست شركتان للمالحة بحرية ونيليه برءوس مال -4

 الموافقة على حفر قناة السويس -5

 
 
 

   االحتكار مناخ سقوط أهم المشروعات التي ظهرت فييعد مشروع قناة السويس من 

 ....يهدف إليحيث  (  ) ودخول االستثمارات األجنبية 

 تسهيل مرور التجارة بين الشرق و الغرب  -1

 .الشرق بين مناطق اإلنتاج في أوروبا ومناطق االستهالك و التسويق والمادة الخام في الربط -5

 ..؟ موقف حممد علي من املشروع

 إشدارة إلدي مضديق البسدفور التركدي  (بسفوراً في مصرال أريد )قائاًل  رفض المشروع

  .األوروبية في السياسة التركية من أجل ضمان حرية المالحة الدولية فيه وتدخل الدول

 ..؟ من املشروعسعيد باشاموقف 

  م 1856امتياز حفر قناة السويس عام "  دليسيبس "وافق سعيد باشا ومنح صديقه
      م 1869القناة للمالحة نوفمبر عاما  من تاريخ افتتاح 99لمدة

: كانت شروط امتياز حفر قناة السويس اجحافا حبقوق املصرييـن ومن مظاهر أيد باألدلة  

                   ..؟ وضعف االرادة السياسية التدخل األجنبى
 

  مع االعفاء من الضرائبتتنازل مصر للشركة عن األراضي االزمة لحفر القناة  -1

 الحكومة المصرية بحفر ترعة للمياة العذبة للعاملين فى المشروع تقوم -2

 من األفراد مقابل دفع تعويض مادي  للشركة حق انتزاع ملكية األراضي الالزمة لعمليات الحفر -3

 الحكومية دون ضرائب أو تعويض للشركة حق استخراج المواد الخام من المناجم والمحاجر -4

 1869عام من بدء افتتاحها نوفمبر 99على انتفاع بالقناة لمدة تحصل الشركة الفرنسية  -5

 من العمال الالزمين لحفر القناة 4/5تقدم مصر  - -6

  مقابل االراضى واالمتيازات %( 15تحصل مصر على أرباح قدرها ) -7

 %(من أسهم القناة من أجل تسوية الديون44)تحصل مصر علي -8

 

 
 

 ومن أجل تسوية بعض الديون 1875مصر نسبتها من األسهم النجلترا  : باعت  فى عهد الخديو اسماعيل 

 التحاد الماليـيـن بباريس فأصبحت التملك شيئا فى القناة 1880باعت مصر نسبتها  من األرباح عام :  فى عهد توفيق 
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 سقوط نظام األحتكار بالنسبة لألوضاع اإلجتماعية ..؟ /ما النتائج املرتتبة على 

 تأثر اجملتمع املصرى بسياسة الباب املفتوح فى اجملاالت االقتصادية ..؟ مب تفسر /

 

 ظهرت طبقة  كبار ومتوسطى مالك األرض الزراعية وأخذوا يتطلعون للمشاركة السياسية (1
 المنتج األجنبىمنافسة  وعجزواعن الطوائف  تدهورت طوائف الحرف و مكانة شيوخ (2

 الوكاالت األجنبية.تناقص دور التاجر المحلي لحساب  (3
 أيد باألدلة/ كان لسقوط االحتكار آثاره السلبية على التعليم فى مصر ..؟

 تأثر مسار النهضة التعليمية سلبيا بعد ضرب حممد على سياسيا واقتصاديا              أيد باألدلة / 

 تدهور التعليم بسبب : وسعيد فى عهد عباس 
 وتقلصت البعثات ألوروبا سوء أحوال المدارس وتم أغالق معظمها (1
 توقفت البعثات وتم إلغاء ديوان المدارس. (2

 تشجيع االجانب من اوروبا والواليات المتحدة على انشاء مدارس أجنبية ) التبشيرية(  (3
 من ازدواجية الفكر والثقافةمما زاد 

 أيد باألدلة / اهتمام اخلديو امساعيل  مبجال التعليم فى مصر ..؟  

  وأدرك أن ة بيواألورنظم مصر على البناء أراد كان إسماعيل متأثرا بحياته في أوروبا ولذلك

 الوسيلة  لذلك هي التعليم حيث قام بــ:

 فأقام مدرستان بالقاهرة  البناتاهتم إسماعيل بتعليم  -1

 والثانويةوالمارس االبتدائية  أهتم بالتعليم الصناعي والزراعي والمساحة والمحاسبة -2

  لتوزيع الجوائز على الناجحينيحضرها كبار الدولة مدرسية لنهاية العام  اهتم بإقامة حفالت -3

 أيد باألدلة التارخيية /شهد عصر امساعيل اهتمام باحلياة الثقافية ..؟  

 

 () نتائج / انشاء جمعية المعارف م) الهدف منها (:1868 جمعية المعارفتأسيس  -1
  فى التاريخ والفقه واالدب و طبع الكتب والمعارف عن طريق التأليف والنشرنشر الثقافة    

  م1870تأسيس دار الكتب 

 م لالهتمام باالبحاث الجغرافية 1875عام  الجمعية الجغرافيةتأسيس  -2

 م )الهدف منها ( لــ:1878عام  الجمعية الخيرية اإلسالميةتأسيس   -3

 * إنشاء مدارس لتعليم البنين والبنات وإعانة الفقراء                                                 
 * مواجهة طغيان المدارس األجنبية في مصر.                                                 

 خاصة في أعطيت للصحف حرية الكتابةوإنشاء الصحف العلمية واألدبية والسياسية  -4

 حيث اصطدم اسماعيل بالمطامع االوروبية وشعر بوطأة التدخل االجنبى ( ) عهد إسماعيلآواخر 

 وضح/ اثر الصحافة فى مصر فى عصر امساعيل ..؟

  لمواجهة االطماع االوروبية  عهد إسماعيلآواخر للصحف حرية الكتابة خاصة فيأعطيت

 والتدخل االجنبى فى شئون مصر
  تأسست بعض الصحف األجنبيةنشر المعارف وانارة االذهان  وكان لهذه الصحف الفضل فى 

 ما النتائج املرتتبة على: النهضة التعليمية والثقافية فى عهد إمساعيل..؟  

 

    بم تفسر(                        ارتقى مستوى الوظائف العامة( 
  البعثات.حيث توالها خريجي المدارس والمعاهد وأعضاء 

    ظهر علماء فى تخصصات مختلفة 
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 ما النتائج املرتتبة على / كثرة وجود االجانب فى مصر ايام اخلديو امساعيل ..؟

 ( محاكاة الشعب المصرى لألوروبيين فى نمط الحياة1أدى الى :

 ( اقتباس عاداتهم فى المأكل والمسكن والملبس2            
 

 ..؟ )تسوية لندن ( على الوظائف اإلدارية فى مصرما أثرسقوط نظام األحتكار 

 

 محمد على  بدأت سياسة احالل المصريين  فى الوظائف اإلدارية أواخر عهد -1 

)السبعينيات( تمصرت كل الوظائف الصغرى  فيما عدا الجيش كانت رتبة اسماعيلفى عهد  -2

 الكبيرة عناصر تركية وشركسية 

 
 ) سعيد باشا (              عباس باشا االول( )                                                                                    

 
 

 

 
 

 
 

 

 ( عهد عباس وسعيد1

 

 وضح / أثر تسوية لندن على نظام احلكم فى مصر فى عهد خلفاء حممد على .؟

 إستمر في عهدهما نظام الحكم المطلق  -1

 زاد إهمال مجلس المشورة.   -2

 )بم تفسر (                        دواوين 4الى  خفضت عدد الدواوين -3

 1840سوية لندن بسبب االنكماش السياسي واالقتصادي والذى فرض على مصر بعد ت  
 ترك النشاط األقتصادى حرا لألفراوقد أختصت هذه الدواوين باألمور السيادية فقط بعد ان 

 .؟وضح العالقة بيـن / سقوط نظام االحتكار واهتمام الدواوين بأمور سيادية 

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................                                        

 
 

                             ( عهد أمساعيل2
 

 أيد باألدلة / كان نظام احلكم فى عهد إمساعيل حكما مطلقا...؟  

 

 ازدياد األزمة المالية (  بسبب )    أقتسم األجانب مع اسماعيل الحكم( 1 

 ( أنشأ إسماعيل مجلسين نيابيين ال قيمة لهما2 
 

  كان سلطة تنفيذية لما يقوله الخديو إسماعيل م: 1878مجلس النظار عام 
  م :1866النواب مجلس شورى 

 

 جملس شورى النواب فى عهد امساعيل ...؟ :وجه النقد اىل

 إنشائه أن يضفي علي الحكم رونقاً وبهاًء  أراد إسماعيل من-1سبب انشاؤة.....

 والدليل على ذلك......... كان هيئة استشارية وليست تشريعية -2                     

  لم يتكون بناء على مطالبة جماهيرية بل كان منحة من الحاكم 

  معينة من العمد والمشايخ واألعيان وقليل من اقتصر حق الترشيح على طبقات اجتماعية

 اصحاب المصالح التجارية والصناعية

 من المتعلمين من غير األعيان نصيب في عضوية المجلس لم يكن. 
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 القضائية فى عهد سعيد .؟مب تفسر / تطور السلطة 

 هيئة استئناف عليا كانت ( جمعية الحقانية)  :مجلس األحكام( 1

  وانتقال الملكيةشخصية الحوال ظلت لأل : الشرعية المحاكم(  2
 الفصل في المسائل المدنية والتجارية. : مجالس االقاليم (3

األجانب على المصريين ما النظر في القضايا التي ترفع من  :م1861قومسيون مصر ( 4

 عدا قضايا العقارات والملكية
 

 

اسماعيل ( عهد) 1875محكمة المختلطةبال توحدت المحاكم القنصلية في محكمة واحدة عرفت 

 
 

  
 

 

 

 م على القوة العسكرية ..؟1841م وفرمانى 1840ماأثر معاهدة لندن 

 التنظيم العسكرى  أثار سلبية على م وتقلص نفوذ مصر1841م وفرمانى 1840معاهدة لندن ل كان:  

عهد عباس 

  (  لم يكن الجيش موضع عنايته ولم يكن الجيش مصريا خالصا )   -1

 في خدمة وكانوا خاصة جنده عكس محمد علي. األرناوؤد ألنه ادخل عدد كبير من عناصر 

عهد سعيد 

 (  اعتني سعيد بالجيش في إطار الشروط الدولية )   -1

  التجنيد إجباريا للجميع وعلي كل الطبقات ولفترة قصيرة.جعل سعيد 

 .بدأ الناس يحبون الجندية وال يعتبرونها نوع من التفرقة االجتماعية 

 حاول تجديد األسطول فتدخلت انجلترا عند السلطان لمنعه من ذلك -2

عهد إمساعيل 

  باألدلة () أيد                  بالنواحى الحربية والتجاريةاهتم إسماعيل  
 الكتساب الخبرات االزمةأرسل بعثة حربية إلي فرنسا من خيرة ضباط مصر -1

 وقد تولي هؤالء  فرنسا بعثة حربية من الضباط لتنظيم المدارس الحربية المصرية أحضر من -2
  الضباط نظارة بعض المدارس الحربية فى البداية     

 م1873للشئون العسكرية  فأنشاء صحيفتان بتثقيف العسكريينإسماعيل  اهتم -3

 )األسطول فى عهد اسماعيل (ترسانة اإلسكندرية  فتحأعاد والمدرسة البحرية وجدد األسطول  -4
اهتم باألسطول التجاري فأنشأ شركة للمالحة التجارية  فنشطت التجارة الخارجية والمواصالت  -5

 البحرية بين مصر والدول األخرى

 ضعف الجيش المصري في أواخر عهد إسماعيل (  : بسبب ) 

 1882 االحتالل اإلنجليزىوقوع مصر تحت  ارتباك شئون الحكومة و والتدخل االجنبى المالية  األزمة 

 حممد على و عباس باشا فى فكرة التجنيد داخل اجليش ..؟ : التناقض بيـن أوجه  وضح

  م وأعتمد فى 1815محمد على أبتعد عن تجنيد فرق االرناؤود لطبيعتهم المتمردة ومحاولة قتله

 التجنيد على المصريين 

 وكانوا خاصة جنده  تهعباس باشا ألنه ادخل عدد كبير من عناصر األرناوؤد في خدم 
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اخلطوات التى قام بها  امساعيل لتدعيم استقالل مصروالتخلص من قيود معاهدة    وضح  

 م..؟1841م وفرمانا 1840لندن 

 ما العالقة بيـن / االزمة املالية فى مصر ومشروع استقالل مصر فى عهد امساعيل .؟                          

ل وكسب العديد من المزايا من الدولة كانت خطة اسماعيل تهدف الى تحقيق اكبر قدر من االستقال -1

 العثمانية 

 حيث... الخزانة علي حساب 1841وفرماني  1840سعي إسماعيل إلي التخلص من معاهدة لندن -2

 أنفق امواال طائلة من أجل الحصول على فرمان لتغيير نظام وراثة العرش ...حيث 

  م وقدم له الهدايا والهبات مألت سفينة كاملة 1863استضاف السلطان عبد العزيز لمصر 

  ألف جنيه للصدر األعظم فؤاد باشا ليبذل مساعيه الطيبه عند السلطان ..أنتهت هذه 60دفع

وليحقق  ألف جنيه750ألف جنيه الى 400المساعى برفع الجزية السنوية على مصر من 

 ليون جنيه م3اسماعيل ذلك استدان 

 السلطان العثمانى عدة فرمانات كانت خطوة لتحقيق استقالل اسماعيل بحكم مصر أصدر -3
 

 

 

  نتائجه ( –)نصوصه    م1866فرمان مايو (1
 

 م بداية استقالل امساعيل حبكم مصر..؟1866ايد باألدلة / كان فرمان مايو  

 تغير نظام الوراثة ليكون في أكبر أبناء إسماعيل بدال من أكبر أبناء محمد على    (1

 الف.30زيادة عدد الجيش إلي  (2

 حق مصر فى ضرب النقود (3

 منح الرتب المدنية حتى الرتبة الثانية. (4
 

 
 

 نتائجه ( –)نصوصه   م1867يونيهفرمان (2
 

 على مصر ..؟م أثار بعيدة املدى 1867مب تفسر / كان لفرمان يونيه 

 .إسماعيل علي لقب خديوي بدال من والي حصول( 1
 اللقب تمتع إسماعيل ببعض االستقالل في إدارة شئون البالد الداخلية والمالية بمقتضى هذا( 2

 , شئون الضبط لألجانب( البريد, الجمارك, البضائع, الركاب...) بـــالمعاهدات الخاصة حق عقد (3
 

 

 نتائجه( –)نصوصه م1872سبتمبرفرمان ( 3
                                             

 

 منح اسماعيل الحق فى األستدانة من الخارج دون الرجوع للسلطان العثمانى 
 
 

 نتائجه ( –)نصوصه    م1873ن الشامل يونيهفرما(ال4
 

   ثبت لمصر الحق الكامل فى األستقالل ماعدا: 
   ( عدم صناعة المدرعات3                                        .دفع الجزية السنوية( 1
   سياسيةالمعاهدات ال عدم عقد( 4                                    الدبلوماسي التمثيل ( عدم2
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 مب تفسر / يعد عصر امساعيل نهاية فرتة انتقالية ..؟

  م وتوقفت 1841م وفرمانى 1840حيث امتدت منذ تقلص نفوذ محمد على بنسوية لندن

 مشروعات التنمية الذاتية فى المجتمع المصري بسبب :سقوط نظام االحتكار وفتحت أسواق 

وبدأ رأس المال االوروبى يدخل فى االستثمارات  –البالد امام المنتج االجنبى خاصة البريطانى 

 المختلفة

  ومن ناحية اخرى دخل اسماعيل فى مشروعات التنمية والتوسع اعادت الى االذهان فى اوروبا

 عصر محمد على من حيث بروز قوة مصر مرة اخرى 

 وعمل اسماعيل على بسط نفوذ مصر فى الجنوب والجنوب الشرقى على ساحل البحر االحمر 
 

 ...؟وضح كيف أعاد امساعيل اىل أذهان أوروبا عصر حممد على   

 العثمانيةوكسب العديد من المزايا من الدولة  ( حاول تحقيق نوعا من االستقالل1

 ( قام بسلسة من مشروعات التنمية والتوسع 2

 ( كون لمصرامبراطورية واسعه فى أفريقيا امتدت فى الجنوب والجنوب الشرقى للبحر االحمر3

 هناك( كانت توسعات اسماعيل فى شرق افريقيا خطرا على الدول االوروبية ألنها كانت تتوسع 4
 

 توسعات اخلديو امساعيل فى شرق افريقيا ...؟ /ما النتائج املرتتبة على  

 ما العالقة بيـن / توسعات امساعيل فى احلبشة والتدخل االجنبى فى مصر .؟               

 

  النتائج(    م( 1876م: 1875)الحرب مع الحبشةأدت التوسعات الى دخول إسماعيل( 

     (بم تفسر )                    كانت الحرب في غير صالح اسماعيل ومصر  -1

 ماليين جنيه فى وقت معاناة مصر من الديون 3ش المصري  مع خسارة هزيمة الجي -2

 التي كانت تتوسع هي األخرى في شرق أفريقيا األوروبيةجعلت منه مصدر خطر علي الدول  -4

 جده محمد علي خطرأعاد إلي األذهان  -4

  1875وتدخلت في شئون مصر عام المالية فى مصر الدول األوروبية األزمةاستغلت  -5

 نمو مصر ومنع ظهور محمد على آخر .! لمنع    
 

 قارن بيـن / حممد على وحفيده امساعيل من حيث :

 املوقف االوروبي منهم ( –توسع الدولة املصرية  –) حماولة االستقالل 

 اخلديو إمساعيل حممد على  
 

( حاول تحقيق االستتقالل عتن الدولتة العثمانيتة 1
عن طريق الحتروب فتى الشتام والجزيترة العربيتة 

 والسودان لتحقيق الرابطة العربية 
( اتستتعت الدولتتة المصتترية فشتتملت بتتالد الشتتام 2

وادنتتة وكريتتت والجزيتترة العربيتتة والحجتتاز ونجتتد 
 والسودان

( تدخلت ضده التدول األوروبيتة وفرضتت عليته 3
 م1840معاهدة لندن 

( حاول اسماعيل تحقيق االستقالل عن الدولة 1
العثمانية عن طريق سياسة الهدايا التى اتبعها مع 

 السلطان إلصدار فرمانات توسع من حكمه
شرق افريقيا وسيطرت ( توسع فى الجنوب فى 2

 مصر على الجنوب والجنوب الشرقى للبحر االحمر
فى شئون مصر  1875( تدخلت الدول األوربية 3

المالية فى الوقت الذى كان يتوسع فى شرق افريقيا 
 مما يهدد مصالح الدول األوروبية
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 م عسكريا .؟1841لندن وفرمانى أيد باألدلة / التزمت مصر بنص معاهدة 

قوات مصر البرية والبحرية جزءا من قوات  :م 1840حسب شروط تسوية لندن ( 1

وقد التزمت مصر بذلك فى عهد عباس وسعيد عند اشتراكها فى حرب القرم بجانب  السلطان العثمانى

 الدولة العثمانية ضد روسيا 

  م :1841 فرمانىحسب شروط ( 2

  ألف جندى ظل ذلك مستمر فى عهد عباس وسعيد حتى تم زيادة الجيش  18عدم زيادة الجيش عن

 الف فى عهد اسماعيل   30الى 

  عدم صناعة سفن حربية اال باذن من السلطان حيث حاول سعيد باشا تجديد االسطول اال ان السلطان

 منع ذلك بعد ضغط انجلترا

 عب املصرى من اصالحات حممد على االقتصادية .؟أيد باألدلة/ مل يستفد معظم فئات الش

  تدهورت طبقة التجار المصريين واختفاء بعض الشخصيات التجارية الحتكار الحكومة المصرية

 التجارة الداخلية والخارجية 

  كانت كل مشروعات محمد على االقتصادية تخدم الجيش واالسطول 

  محمد على الزم الفالحين والصناع بزراعة وصناعة ما تقرره الدولة 

     اختذت الدول األوروبية موقفا عدائيا من توسعات حممد على..؟أيد باألدلة /

 وضح موقف / الدول االوروبية من توسعات حممد على فى الشام .؟                                     

 م :1839شام وهزيمته للدولة العثمانية فى معركة نزيب بعد توسعات محمد على فى ال

  أثار االنتصار مسألة توازن القوي في المنطقة 

  لم تسمح الدول االوروبية بتفوق مصر وبتوسعها فى الشام فتدخلت الدول األوروبية في مفاوضات

 م1840تسوية لندن مع السلطان العثماني وعقدت معه 

 حروب الشام واالقتصاد املصرى .؟ /ما العالقة بيـن 

 دة الفالحين المصريين الهاربين من اتوسع محمد على فى الشام لهدف اقتصادى معلن وهو اع

 الجندية والضرائب

 أثناء توسع محمد على فى الشام قام بعدة اصالحات اقتصادية منها تنشيط الزراعة والتجارة 

  بعد توسع محمد على فى الشام حرضت انجترا السلطان العثمانى على محمد على من اجل اجباره

 على تنفيذ معاهدة بلطة ليمان السقاط نظام االحتكار االقتصادى 

  م فتدخلت الدول االوروبية 1839فى نهاية حروب الشام هزمت الدولة العثمانية  فى معركة نزيب

 م والتى نتج عنها سقوط نظام االحتكار 1840دن وفرضت على محمد على تسوية لن

 مب تفسر / اغالق معظم مصانع الدولة وتراجع االنتاج فى عهد خلفاء حممد على 

 قلة إنتاج المصانع و إغالق معظمها   الذى ادى الى :االقتصادى بسبب : سقوط نظام االحتكار 

  قددرتها علدي منافسدة اإلنتداج األجنبدي تدهورت الصناعات الحرفية وأختفت بعضها بسدبب : عددم

 الذي بدأ يغمر السوق المحليه واختفت بعض الصناعات وخاصه في القاهره.

 كان من املمكن ماذا حيدث اذا / وافق حممد على مبشروع  حفر  قناة السويس .؟

  االوروبية فى شئون مصر كما تدخل فى شئون الدولة العثمانيةتدخل الدول 

   أصبحت القناة بمثابة بسفورا جديدااز كان من الممكن ان تكون فى صالح مصر يشروط االمت 

أسئلة عامة على الفصل 
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 أكمل العبارات اآلتية ..

 (99)ث .ع                بمدينة ..........( أفتتحت أول مدرسة العداد الضباط النظاميين فى عهد محمد على 1
 ( عقدت معاهدة بلطة ليمان بين السلطان العثمانى و................2

 ( مارس الشعب حقه فى اختيار حاكمه عام ..............3

 (2004)ث.ع     م من اختصاص .............1861( كان النظر فى القضايا التى ترفع على المصريين عام 4

 (2015)ث .ع                         ( بدأت جذور ازدواجية الفكر والثقافة فى مصر أثناء فترة...............5

 ( تحققت العدالة االجتماعية بين المصريين فى التجنيد منذ عهد ...............6

 (2010 -2003)ث .ع        ( بدأ استخدام محمد على للبحرية عندما شرع فى دخول حرب..................7

 ( نجحت تجربة محمد على فى االعتماد على تجنيد المصريين عام ....................8

  م فى عهد .................1871تم الغاء ضريبة الدخولية فى عهد .....................وصدر قانون المقابلة ( 9

 (2004)ث .ع     ....الذى يتبعه محمد على فى معاهدة.( اتفقت بريطانيا مع السلطان على الغاء االحتكار 10

 (2006)ث .ع           ( كان تشريع اللوائح والقوانين فى أواخر عهد محمد على من اختصاص ...........11

 (2000)ث .ع                                                         ة( أهتم ............بنشر الثقافة العسكري13

 (2009)ث .ع                           ( كانت حروب.........أولى الحروب التى خاضها محمد على بإرادته14

 ( أصبحت وراثة العرش فى أكبر ابناء اسماعيل طبق لفرمان ...............15

 (2014ث .ع )  ( أنشئت فى عهد سعيد باشا محاكم للفصل فى المسائل المدنية والتجارية عرفت باسم.....16

 (2017)ث .ع      ( ادخل ............عناصر االرناؤود فى الجيش                                                   17

 (2017)ث .ع       ( أشتركت مصر فى حرب القرم فى أواخر عهد ................                               18

 ) بوكليت (          الفرنسيين نظارة بعض المدارس الحربية فى عهد ............( تولت بعثة من الضباط 19

 ) بوكليت (                       م 1833( بسط محمد على نفوذه على ............بمقتضى صلح كوتاهية 22

 ) بوكليت (      م بعد عقد صلح ................1803( رحلت انجلترا من مصر عام 21

 ) بوكليت (           ( كانت أمور االدارة والتعليم من اختصاص ............... فى عهد محمد على 22

 (2018) ث.ع                                          ( تم انشاء اول وزارة للتعليم فى عهد..................23

 (2018) ث.ع  ) بوكليت (            .............( تم تسليم االسطول العثمانى لمحمد على بعد معركة 24

 ( بعد رحيل الحملة الفرنسية من مصر قام السلطان العثمانى بتعيين  ......... واليا 25

 م 1805( استصدر خورشيد باشا فرمانا من السلطان لتعيين محمد على واليا على ........فى مايو 26

 (2003ث.ع )     لمحاكمة كبار المظفين عرفت باسم ..............م هيئة قضائية 1842( انشأ محمد على 27

 ( أصبحت فكرة بناء قوة عسكرية ذاتية نظامية أكثر الحاحا لدى محمد على بعد حروب  .............28

 ما العالقة بيـن ...؟

 (2017) ث.ع  جمعية المعارف والنهضة الثقافية فى مصر                                                 (1

 (2017) ث.ع حروب الجزيرة العربية والبحرية المصرية                                                   (2

 (2017) ث.ع حروب الشام واالقتصاد المصرى                                                             (3

 (2013) ث.ع                                                      الجيش وازدهار الصناعه فى عهد اسماعيل  (4

 ) بوكليت (                                        موقف انجلترا وانهيار سياسة االحتكار االقتصادى           (5
 ) بوكليت (( 2018) ث.ع               توسعات اسماعيل فى الحبشة والتدخل االجنبى فى مصر  (6

 ) بوكليت (                   االزمة المالية فى مصر ومشروع استقالل مصر فى عهد اسماعيل        (7

 ) بوكليت (                                       لدواوين بأمور سيادية سقوط نظام االحتكار واهتمام ا (8

 الثورة الصناعية ومعاهدة بلطة ليمان  (9
 (2018) ث.ع             تخلص محمد على من الزعامة الشعبية وم 1808انخفاض فيضان النيل  (10

 الحروب الوهابية والمماليك  (11
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 احلالتيـن ..ضع عالمة أو عالمة خطأ مع ذكر السبب فى 

 ( لم يستفد عامة الشعب من اصالحات محمد على االقتصادية بشكل كبير1

 (2000)ث .ع    الح السلطان العثمانى          ( كانت النتائج النهائية لحرب محمد على فى اليونان لص2

 (2000)ث .ع   ة                             ( عمل سعيد باشا على العناية بالجيش فى اطار الشروط الدولي3

 (2008)ث.ع  ها بالبحر فى عهد محمد على     ( فضلت شركة الهند الشرقية االنجليزية المرور بتجارت4

 (2004) ث.ع                               ( ازدهار زراعة القطن المصرى  فى عهد الخديو اسماعيل       5

 (95)ث .ع      التاجر المصرى                صادية فى عهد محد على الى ازدياد نفوذ( أدت النهضة األقت6

 (2003) ث.ع   م        1801ملة الفرنسية عام ( استقرت االوضاع السياسية فى مصر بعد خروج الح7

 (2014) ث.ع                                 ( كان الجيش فى عهد عباس مصريا خالصا                        8

 ( فشلت تجربة محمد فى االعتماد على السودانيين فى الجيش 9

 ( كان الجيش هو محور سياسة محمد على 10

 ( لجأ محمد على فى اول االمر الى تجنيد المصريين فى الجيش 11

 ( اهتم محمد على بالجانب التثقيفى للعسكريين12

 (2015) ث.ع                                    المقابلة من اسباب تدهور الزراعة فى مصر  ( كان قانون 13

 (96) ث.ع                                  ( ازدات قوة الجيش المصرى فى اواخر عصر اسماعيل          14

 (2016) ث.ع                                    ( تولى العنصر التركى كل الوظائف فى عهد محمد على    15

 ) بوكليت (                          م  1840( استمرت مشروعات التنمية فى مصر عقب معاهدة لندن 16

  ) بوكليت(( ادت اصالحات محمد على االقتصادية الى ظهور طبقة عمال الصناعة واختفاء طبقة طوائف الحرف17
 ) بوكليت (                                              عهدمحمد على( نفذ مشروع قناة السويس فى 18  
 ) بوكليت (        ( أثارت انتصارات محمد على وتهديده للسلطان العثمانى غضب الدول االوروبية 19   

 (2018) ث.ع                               ( احتاج محمد على الى السفن لنقل قواته لحرب الوهابيين 20
 (2018) ث.ع                      م على تثبيت حقوق مصر الكاملة فى االستقالل1873( نص فرمان21
 م 1833( اتسعت الدولة المصرية بعد صلح كوتاهيه 22

 ( لم يظهر محمد على قبل توليه الحكم بمظهر الطامع فى السلطة 23

 ( حدث فراغ سياسيى فى سلطة الحكم فى مصر قبل تولية محمد على السلطة 24

 ( استاءت انجلترا من تولية محمد على حكم مصر 25

 م1808( وضع محمد على العلماء فى مأزق مع الناس أثناء األزمة االقتصادية 26

 ( تغيرت أوضاع الملكية والحيازة الزراعية فى عهد محمد على 27

 د على فى احياء طريق التجارة الى الشرق عبر مصر ( نجح محم28

 ( بدات السياسة الخارجية لمصر منذ العهد العثمانى 29

 م1838( اخفاق مساعى الصلح بين محمد على والسلطان العثمانى عام 30

 ( انتعشت الصناعات الحربية فى عهد عباس وسعيد  31

 م1838( وافق محمد على بمعاهدة بلطة ليمان منذ عقدها 32

 ( استطاع الخديو اسماعيل التوسع فى افريقيا 33

 ( تأثرت السلطتان التنفيذية والتشريعية بسقوط نظام االحتكار فى عهد عباس و سعيد34

  ماذا حيدث إذا ...

 (2009ث.ع )                                                       م1803( لم ترحل بريطانيا عن مصر عام 1

 (2001, 2012ث.ع )                              م                       1840( لم ينفذ محمد على معاهدة لندن 2

 (2010ث.ع )                                                 ( لم يدخل محمد على فى حروب ضد السلطان العثمانى3

 م 1840االوروبية مع السلطان عام ( استطاع محمد على التغلب على تحالف الدول 4

 (2017)ث .ع      م1867( لم يحصل اسماعيل على لقب خديو5

 ()بوكليت(2013) ث.ع        ( وافق محمد على على مشروع قناة السويس                                  6

 ( نجحت حملة فريزر فى تحقيق اهدافها 7

 ( لم يهتم محمد على بفكرة المجال الحيوى لمصر 8
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 (2017) ث.ع       ( لم يحتكر محمد على تجارة الواردات9

 (2017) ث.ع       ( لم يهتم محمد على بالتطوير الصناعى10

 ) بوكليت (                              م 1872( لم يمنح السلطان العثمانى الخديو اسماعيل فرمان عام 11

 ) بوكليت (                                                              ( لم ينجح محمد على فى ضم الشام 12

 ) بوكليت ( ( مارس مجلس شورى النواب حقه التشريعى فى عصر اسماعيل 13
 ) بوكليت (                                                   ( فشل محمد على فى حروبة بالجزيرة العربية 14

 ) بوكليت ( م 19نصف االول من القرن ل( استمرت الزعامة الشعبية على وحدتها وقوتها فى ا15

 ) بوكليت ( م 1840( لم تدخل الدول االوروبية لفرض معاهدة لندن على محمد على 16

 ) بوكليت (       االحمر من القرصنة لم يقم محمد على بتطهير البحر( 17 

 ( لم تطبق معاهدة بلطة ليمان التجارية 18

 أيد باألدلة التارخيية ..

 ( 99)ث.ع  م ذا قيمة تاريخية   1805ى مايو ( كان اجتماع زعماء الشعب المصرى فى دار المحكمة ف1

 ( 2010)ث.ع                            ( تعددت محاوالت انجلترا لخلع محمد على من حكم مصر            2

 ( 2005) ث.ع ( كانت حروب محمد على فى الجزيرة العربية وسيلة لتوطيد مركزه فى مصر              3

 (2004)ث.ع  ى                             ( شروط امتياز حفر قناة السويس كان من مظاهر التدخل االجنب4

 (98) ث.ع                                  ركة ثقافية متنوعة                  ( شهد عصر اسماعيل ظهور ح5

 (2007و2012)ث.ع  لمصر                         ( ضم محمد على للسودان يخدم فكرة المجال الحيوى6

 ( 2011) ث.ع           ( تنازع القوى السياسية فى مصر بعد خروج الحملة الفرنسية                      7

 (2017) ث.ع م                          1833( بدأ السلطان يعد لمواجهه محمد على بعد اتفاقية كوتاهيه 8

 ( 2009) ث.ع ( عمل خورشيد باشا على التخلص من محمد على بعدة وسائل                               9

 (2004)ث.ع ل القوى األجتماعية                    (كان لسياسة محمد على األقتصادية أثرها فى تشكي10

 (  )                                           ات محمد علىع( اتخذت الدول األوروبية موقفا عدائيا من توس11

 (2010)ث.ع ( تأثر مسار النهضة التعليمية سلبيا بعد ضرب محمد على سياسيا واقتصاديا              12

 (  )    (2012) ث.ع                                     م كارثة على مصر1840كانت معاهدة لندن ( 13

 (2001)ث.ع ( اهتم محمد على بتطوير الزراعة لزيادة الدخل القومى                                        14

 (2008) ث.ع ء القوة الذاتية لمصر   ( كانت النتائج النهائية لحرب اليونان فى صالح محمد على لبنا15

 ( كان لرفاعه الطهطاوى دورا فى الحركة التعليمية فى مصر فى عهد محمد على 16

 (2014) ث.ع  مصر                          ( كان لسقوط نظام االحتكار أثره على القوى االجتماعية فى17

 محمد على( اتخذت الدول االوروبية موقفا عدائيا من توسعات 18

 ) بوكليت (                                م              1840( التزمت مصر عسكريا بنص معاهدة لندن 19

 ) بوكليت (                                        ( كانت الحرب الوهابية البداية الحقيقية لالسطول المصر20

 ) بوكليت (( تطلع محمد على لضم الشام كان اسبق من حروبه فى السودان والحجاز                     21

 (  ( تولى محمد على حكم مصر بناء على رغبة الزعامة الشعبية                                          )  21

 م1807( استفاد محمد على من نصرا لم يحرزه عام 22

 ( لم تكن المجلس التى أنشأها محمد على تعنى انه اقام نظاما دستورويا نيابيا 23

 ( اجرى محمد على عدة تعديالت على النظام االدارى فى مصر 24

 م أهداف محمد على التوسعية 1833( حقق صلح كوتاهية 25

 ( لم تتأثر التجارة الداخلية كثيرا بسقوط نظام االحتكار 26

 حتكار حجر عثرة امام الرواج التجارى االوروبى ( وقف نظام اال27

 ( اهتمام الخديو اسماعيل بالنواحى الحربية والتجارية 28

 م البداية الحقيقية الستقالل اسماعيل بمصر1866( يعد فرمان 29

 (2017) ث.ع                     م 1832( حقق الجيش المصرى انتصارات عظيمة فى  حروب الشام30
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 تفسر...مب 

 (2014) ث.ع  (  )            ( إصرار محمد على على التخلص من الزعامة الشعبية                           1

 ( 2017) ث.ع  ( تطور السلطة القضائية فى عهد سعيد باشا 2

 ( 98) ث.ع              ( قيام محمد على بالتوسع فى السودان                                                          3

 م (2013-م2007) ث.ع                                      ( ازدهار الزراعة فى مصر فى عهد محمد على   4

 م (2015 -2006) ث.ع           ( انتعاش الصناعة المصرية فى عهد اسماعيل                                5

 ( 2007) ث.ع               ( تطور الزراعة فى مصر فى عهد محمد على                                            6

 ( 2008) ث.ع          لصا                                  م حكما خا1805( لم يكن حكم محمد على لمصر عام 7

 (  )                                                                                               ( اهتمام محمد على بالتعليم 8

 ) بوكليت (( 2018- 2009-2002ث .ع )م  1866( توجيه النقد لمجلس شورى النواب الذى انشأه اسماعيل 9

  ( 2006) ث.ع   ) بوكليت (                               ( لم يكن لمصر سياسة خارجية قبل عهد محمد على10

 ) بوكليت (                                                      م آثار بعيدة المدى 1867( كان لفرمان يونيه 11

 ( الغاء محمد على لنظام االلتزام واألخد بنظام األحتكار 12

  (2011-2009) ث.ع        م                                     1841( تأخر استقالل مصر بعد فرماني عام 13

 ( استطاع محمد على كسب ثقة وحب الشعب المصرى وزعماؤه14

 (2014 -2008 -2003) ث.ع          يا هاما              اريخ( تعتبر تولية محمد على حكم مصر حدثا ت15

 (2015) ث.ع                      ( توسع محمد على فى السودان 16

 (2007) ث.ع            م                                               1878( تأسيس الجمعية الخيرية االسالمية 17

 م(2014–2013) ث.ع محمد على االقتصادية             الدول االوروبية لسياسة بريطانيا و ( معارضة 18

 (2016, 2018 ) ث.ع       ( اتساع شبكة النقل والمواصالت فى ظل سقوط االحتكار )فى عهد سعيد (  19

 (2013) ث.ع   ) بوكليت (                     فى عهد عباس وسعيد بامور سيادية ( اهتمام الدواوين20

 (2018) ث.ع                      ( لم تفكر انجلترا فى اجالء قواتها من مصر بعد  رحيل الحملة الفرنسية21

              م1806( صدور فرمان من السلطان العثمانى عام 22

 م1840( اضطرار محمد على لقبول تسوية لندن 23

 م1805عام  ثورة الشعب المصرى ضد خورشيد باشا( 24

 ضعف الجيش المصري في أواخر عهد إسماعيل( 25

  (2012) ث.ع                                                   ارتقى مستوى الوظائف العامة فى عهد اسماعيل ( 26

 ) بوكليت ( (  )                ( تنظيم محمد على االقتصاد المصرى على أساس نظام االحتكار             27

 ) بوكليت (     ( تدهور طبقة التجار المصريين فى عهد محمد على 28

 ) بوكليت (     ( اغالق معظم مصانع الدولة وتراجع االنتاج فى عهد خلفاء محمد على 29

 ) بوكليت (           ( تأثر المجتمع المصرى بسياسة الباب المفتوح فى المجاالت االقتصادية                  30

 ) بوكليت (     ( شهدت مصر فترة انتقالية قبل عهد الخديو اسماعيل 31

 (2016) ث.ع                                                   ( اقبال المصريين على الجندية فى عهد سعيد باشا 32

 ( ازدهر الصناعات الحربية فى عهد خلفاء محمدعلى 33

 ( ظهور مشكلة ازدواجية الفكر والثقافة فى مصر 34

 ( حدوث تقارب بين االنجليز والمماليك بعد رحيل الحملة الفرنسية من مصر 35

 ( ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة فى عهد محمد على 36

 ( تدهور طبقة التجار فى عهد محمد على37

  السلطان ومحمد على م اال صلحا مؤقتا بين 1833( لم يكن صلح كوتاهية 38

 م 1840( عقد تسوية لندن 39

 م1871( اصدار قانون المقابلة 40
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 ما النتائج املرتتبة على ...

 (2006) ث.ع                                     ( توسعات اسماعيل فى شرق افريقيا                                 1

 (97) ث.ع       م                                                                          1841( فرمانى فبراير ويونيه 2

 (2007و  2005) ث.ع                                       ( تطبيق معاهدة بلطة ليمان فى اطارتسوية  لندن   3

  ( 2006) ث .ع                                       ( تطبيق محمد على لسياسة االحتكار فى التجارة                 4

  ( 2008) ث.ع         ظام االلتزام                   ( سياسة محمد على  فى ملكية االرض الزراعية بعد الغاء ن5

 (2005) ث.ع        م                   1847م الى 1813الى اوروبا من ( ارسال البعثات التعليمية المصرية 6

 ( 2007) ث.ع        م                                                 1803( رحيل القوان االنجليزية من مصر عام 7

  (2004)ث .ع                           ( حروب محمد على فى اليونان                                                   8

 م1808( أزمة فيضان النيل فى اغسطس 9

 (2014) ث.ع              م 1839( موقعه نزيب 10

 (2015ث.ع  )             م 1868( انشاء جمعية المعارف 11

 (2015 -2008ث.ع  )       ( سقوط نظام االحتكار على التعليم فى مصر                                        12

 (99) ث.ع                   ( الغاء نظام االحتكار على الزراعة والتجارة 13

 م(2017)ث.ع            اتساع دائرة التجنيد في عهد محمد علي( 14

 م1840( موافقة محمد على على شروط تسوية لندن 15

 م علي مصر1807حملة فريزر)الحملة االنجليزية(( 16

 م1808انخفاض فيضان النيل فى اغسطس  (17

  (2017)ث .ع                           ( كثرة المدارس االوروبية التى اقامتها االرساليات الدينية فى مصر18

 ) بوكليت (                                                    ( سقوط نظام االحتكار بالنسبة للملكية الزراعية19

 ) بوكليت (                   ( اهتمام سعيد باشا بالجيش واالسطول                                                     20

 ) بوكليت (       ( سقوط نظام االحتكار على االوضاع االجتماعية 21

 (2018) ث.ع   م 1833( صلح كوتاهية 22

  (2018) ث.ع             بالنسبة للنقل والمواصالت فى عهد سعيد بها( زيادة حجم التجارة ونشاط االجانب 23

 م1803( تجدد الصراع بين الممماليك والعثمانين بعد خروج انجلترا من مصر24

 م1808( رفض عمر مكرم قرارات محمد على عام 25

 ( مساعى فؤاد باشا لدى السلطان العثمانى الصدار فرمانات لصالح اسماعيل 26

 م1872فرمان سبتمبر ( 27

 قارن بيـن ...

 (2002) ث.ع  ) بوكليت (      م    1808م وأزمة 1803( سياسة محمد على اثناء أالزمة االقتصادية 2

 (2002,2004,2012)ث.ع      م )األطراف والنصوص (     1833( معاهدة بلطة ليمان ومعاهدة يوليو3

 (2011) ث.ع      الموقف اآلوروبى منهما(    –( محمد على وحفيده اسماعيل من حيث ) التوسع المصرى 4

 ( رسالة مصر الحضارية فى السودان وفى الشام5

 ) بوكليت ( (  )               ( حروب محمد على فى الجزيرة العربية والسودان واليونان من حيث النتائج 6

 (  )            ( التعليم فى عهد محمد على وفى عهد الخديو اسماعيل 7

 (  )            ( نظام االلتزام ونظام االحتكار وطبق ذلك على الزراعة 8

                                                                                                 )بوكليت(   ( توسعات محمد على فى الشام وتوسعات اسماعيل فى شرق افريقيا من حيث الموقف االوروبى9
 ) بوكليت (       ( النظام القضائي فى عهد الحملة الفرنسية وفى عهد سعيد باشا                                10
 ( فى عهد من أنشأت –) المهام     من حيث والجمعية الخيرية االسالمية  ( جمعية الحقانية وقومسيون مصر11

 ما الدروس املستفادة من ...؟

 اعتماد محمد على على المصريين فى الجيش( 4                               سياسة محمد على التعليمية  (1

 النهضة التعليمية والثقافية فى عهد اسماعيل  (  5                              سياسة محمد على االقتصادية (2

 (2018) ث.ع                                   م 1805اجتماع الزعامة الشعبية فى دار المحكمة مايو  (3
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 أجب عما يأتى ..؟

 ( 2005و2000) ث.ع     عهد الخديو اسماعيل                 (  وضح مظاهر النهضة الثقافية فى مصر فى 1
 (2012ث.ع  )                األسباب التى جعلت محمد على يفشل فى ضم الشام( 2

 (2008) ث.ع       ( وضح قوة الشعب المصرى فى فترة الفراغ السياسى بعد رحيل الحملة الفرنسية       3

 (2009) ث.ع       ( ما مظاهر اهتمام محمد على بالنقل والمواصالت 4

 (2011) ث.ع       ( وضح أسباب اختالف محمد على فى سياسته عن المماليك 5

 (2003) ث.ع        ( وضح دور محمد على بالنهوض بالتعليم موضحا اهداف ذلك 6

 (2014 -م2002) ث.ع                                          ( وضح النهضة التعليمية فى عهد اسماعيل        7

 (2016) ث.ع         ( النقد الذى وجه للنظام السياسى فى عهد محمد على 8

 (99) ث.ع             ( كيف أعاد اسماعيل الى االذهان فى اوروبا خطرجده محمد على 9

 (2017)ث .ع                      م1807( أسباب فشل حملة فريزر 11

 (2017)ث .ع       ( جهود محمد على لبناء االسطول                                                                 12

 ) بوكليت (                   ( أهم خطوات محمد على لالستقالل عن الدولة العثمانية                             13
 ) بوكليت (                      19العربية الكبرى فى النصف االول من القرن ( ما رأيك فى انهيار الدولة 14

  (2014) ث.ع                     كيف تم التخلص من نظام االحتكار  فى مصر                                 ( 15

 ) بوكليت (                               ( اتخذ محمد على عدة اجراءات ادت الى تطور الصناعة المصرية 16
 ) بوكليت (                                      ( وضح موقف انجلترا من توسعات محمد على فى الشام          17

 ) بوكليت (                                            ( ما المقصود بقانون المقابلة وما الهدف من اصداره 18
 ) بوكليت (                                               بنظام االحتكار وما الهدف من تطبيقه( ما المقصود 19

 ) بوكليت (                                    ( الجيش واالسطول والنهضة الصناعية فى عصر محمد على 20
 ) بوكليت (             م                           1838( استفادة الدول االوروبية من عقد معاهدة بلطة ليمان 21

 ) بوكليت (                                               ( أثر سقوط نظام االحتكار على الصناعات فى مصر 22
 (  )                                            ( اهم شروط معاهدة لندن وموقف محمد على منها                   23

 (  )                ( محاوالت محمد على لضم الشام وموقف انجلترا والدولة العثمانية منها                   24

 (  )             ( وضح أهم نتائج معاهدة لندن بالنسبة لمصر                                                       25

 (  )                                                       ( وضح هدف محمد على من ارسال البعثات الى اوروبا 26

 (  )                                                                      ( وضح دور محمد على فى انشاء المدارس 27

 (  )                      ( ما أثر سقوط االحتكار على االقتصاد المصرى 28

 (  )   (  )         اهم شروط االمتياز –( وضح موقف محمد على من مشروع قناة السويس 29

 (  )   (2018) ث.ع                                      ( وضح أهداف محمد على لضم السودان           30

 (  )               جهود محمد على فى تنظيم السودان                                                        ( وضح31

 ) بوكليت (                         ( ما رأيك فى اصالحات محمد على فى الشام وموقف اهل الشام منه 32

 ) بوكليت (             ( وضح أثر الحملة الفرنسية سياسيا على الشعب المصرى فى فترة الفراغ السياسي33

  ) بوكليت (                        م                                     1803( وضح أثر رحيل االنجليز من مصر 34

 ) بوكليت (      توليه محمد على  ن( ما رأيك فى ) حيث رضى بذلك العلماء والرعية( التى جاءت فى فرما35
 ) بوكليت (                       د اسماعيل                      ( ما رأيك فى التوسع المصري فى افريقيا فى عه36

 ) بوكليت (                   ( وضح أثر سياسة محمد على االقتصادية على االوضاع االجتماعية فى مصر 37

 ) بوكليت (                        ( ما وجه النقد : ربط محمد على كافة االصالحات بالجيش  38

 (2018) ث.ع                                                      ( ما المقصود بعبارة ) ال اريد بسفورا فى مصر ( 39

 (2018) ث.ع                               م 1807( وجه النقد ألحوال الزعامة الشعبية بعد رحيل حملة فريزر 40

 (2018) ث.ع                                            ( وضح اهداف محمد على من انشاء جمعية الحقانية 41

 (2018) ث.ع   فى الفترة التى تلت حكم محمد على حتى تولية اسماعيل بمصر( اسباب تجمد التنمية الذاتية 42
 (2016) ث.ع                                                            ( ما رأيك فى نظام االحتكار الذى طبقه محمد على43
 (2015) ث.ع             ( ما رأيك فى الزام محمد على شيوخ الحارات بجمع الصبية للعمل في مصانع الدولة44
 (96) ث.ع                                          ( ما رأيك فى ربط محمد على النهضة التعليمية ببناء جيش قوى45
 ( وضح أثر معاهدة لندن على مصر من الناحية العسكرية 46
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 ( بعد عصر محمد على )  والسياسية دخلت مصر فى دائرة من االزمات المالية

  اسماعيل ( مما ساهم فى  –بسبب سياسة االقتراض التى اتبعها خلفاء محمد على ) سعيد 

 زيادة االزمة المالية والتدخل االجنبى فى شئون مصر

  م1862 سعيد باشابدات الديون منذ أواخر حكم 

 األزمة املالية  والسياسية فى عهد اخلديو امساعيل ؟/ما النتائج املرتتبة على

  انتهت هذه األزمات بعزل اسماعيل 

 ضد التدخل االجنبى  اشتعلت الحركة الوطنية 

 االحتالل البريطانى لمصر 
 
 

 

 مب تفسر / األزمات املالية والسياسية بيـن مصر والقوى األوروبية ..؟ 

 الديون التى استدانتها مصر الصدار الفرمانات لتحقيق االستقالل عن الدولة العثمانية  -1

 مشروع وحفل قناة السويس  -2

 ادخال مظاهر الحضارة الى مصر  -3

 توسعات اسماعيل فى افريقيا وحروبه مع الحبشة -4
 

 مل تكن الديون السبب احلقيقى وراء تدخل الدول االوروبية فى شئون مصر ؟ /ايد باالدلة    

 فى شئون مصر لم تكن الديون هى السبب الحقيقى وراء تدخل دول اوروبا وخاصة انجلترا 
 ولكن االسباب الحقيقية وهى : 

 )محط أطماع الدول االوروبية (الرغبة فى السيطرة  واالستيالء على قناة السويس ( 1

 توسع مصر جهة الجنوب والذى هدد النفوذ االوروبى فى شرق افريقيا ( 2

العام نفسه الذى بدا م الذى بدأت فيه حملة إسماعيل على الحبشة هو 1875و يتضح هذا من أن عام 

 فيه التدخل االجنبى بحجة تسديد الديون .

 أيد باألدلة: تعددت صور التدخل االجنبى فى مصر فى عصر امساعيل ؟  

 ها إسماعيل بسبب ضغط الدائنيين واستقدمانجليزيةهى بعثة : م1875بعثة كيف  -1

 للمساعدة فى حل األزمة المالية                                        

                                      المسيو فييههى األخرى خبيرا مالياً باسمها و هو  فرنساارسلت  

 للمعاونة ايضا حتى ال تنفرد انجلتراباألمر                                      

 انشاء صندوق الدين ..؟ ()بم تفسر :             م:1876صندوق الدين  -2
  مشروع انشاء صندوق فرنسا طلب اسماعيل من الدائنين وضع النظام الذى يريدونه فقدمت

 وتوحيد الديون

  تتولى استالم المبالغ المخصصة  خزانة فرعية للخزانة العامةكانت مهمة الصندوق فى ان يكون

 لسداد الديون من المصالح الحكومية مباشرة .

 انشئت لفرض التدخل األجنبى فى شئون مصراول هيئة رسمية اوربية ين هو كان صندوق الد 

 الن تولت ادارته مندوبون اجانب اجانب تنتدبهم الدول الدائنة ويوافق عليهم الخديوى

 

 مصر منذ الثورة العرابية حتى احلرب العاملية األوىلالثالث /الفصل 
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 م( :1876المجلس األعلى للمالية )مايو  -3
  يتكون هذا المجلس من عشرة أعضاء نصفهم اجانب 

 م( :1876نوفمبر المراقبة الثنائية )   -4
 )انشأت لمراقبة المالية المصرية من خالل مراقب انجليزى) ايرادات ( ومراقب فرنسي) مصروفات 

 

 )بم تفسر (                    م( :1878لجنة التحقيق االوروبية  )يناير  -5
بسبب سوء األحوال المالية واتهم المراقبان الثنائيان الخديوى اسماعيل بأنه يعطل انتظام األحوال  -1

 المالية .. 

 اقترح الرقيبان وأعضاء صندوق الدين تشكيل لجنة اوربية لفحص شئون الحكومة المالية -2

وهدفها  التحقيق لجنةبتأليف اللجنة وعرفت بإسم  م1878فى يناير  أصدر إسماعيل مرسوما - 3

 التحقيق فى عجز اإليرادات وأسبابه .

التحقيق فى االيرادات والمصروفات والزام ليشمل  م1878مارس ثم اصدر  اسماعيل مرسوم فى  -4

 الحكومة والوزراء والموظفين اعطاء اللجنة جميع البيانات المطلوبة
 

 

 

 
 

 )صدر فى عهد الخديو توفيق ( م .. ؟1879ما النتائج املرتتبة على فرمان أغسطس  

  الذى قد  لتقييد سلطات ومزايا الخديويةم 1879أصدر السلطان فرمان فى أغسطس

 ونص على : م  1873حصل اسماعيل فى الفرمان الشامل 

 ضرورة ابالغ السلطان بنصوص المعاهدات التى تنوى مصر توقيعها . -1

 جندى .ألف  18تحديد عدد الجيش بما ال يزيد على  - 2

 حظر عقد قروض جديدة إال إذا كان الهدف منها تسوية الديون القديمة  -3

 )موقف اجنلرتا وفرنسا من الفرمان..؟(

  م..؟1879بم تفسر/عدم ترحيب انجلترا وفرنسا بفرمان اغسطس 
 على سحب االمتيازات الخديوية السابقة ليس من باب العطف على  اعترضت انجلترا وفرنسا

 توفيق ولكن منعا لطغيان نفوذ السلطان على الخديوى مما يعطل  مشروعاتهما فى مصر 

 لذلك طالبت الدولتان عدم سحب االمتيازات الخديوية 
 

 
 

 أيد باألدلة / ألتقت رغبة اجنلرتا وفرنسا واخلديو توفيق فى التخلص من وزارة شريف باشا ؟  

  إنجلترا وفرنسا أرادت التخلص من وزارة شريف باشا النها تتمسك بالدستور وبتشكيل مجلس

 .للنواب وقيام حياة نيابية والن وجود الحياة النيابية فى مصر من شأنه تعطيل مصالح الدائنيين 

  الخديوتوفيق أراد التخلص من وزارة شريف ألن شريف باشا متمسك بالدستور وهذا يعادى نظام

الحكم المطلق لتوفيق وميوله االستبدادية فبادر بالتخلص من وزارة شريف فألف الخديوى توفيق 

 من تركيا رياض باشام بصفة مؤقتة لحين وصول 1879الوزارة برئاسته فى  سبتمبر 

 ديو توفيق رئاسة الوزارة يتناقض مع تشكيل مجلس الوزراء والذى يقضى بتولى أحد كان تولى الخ

 م1878مرسوم الوزراء رئاسة المجلس حسب 

  بعد ان كانت توقفت الدخال وزيرين  أثناء توليه الوزارة بإعادة نظام المراقبة الثنائية توفيققام

 اوروبيين ) انجليزى وفرنسي ( فى الوزارة 
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 رياض باشا
 

 

 مب تفسر / كان رياض باشا خري آداة للدول الدائنة ..؟

  مب تفسر/ أعرتض املصرييـن على سياسة رياض باشا ..؟

 كان رياض باشا  * من انصار الحكم المطلق ومعاديا للنظام الدستورى -1

 * خاضعا للنفوذ االوروبى                          

 * يضهد الوطنيين ويعطل الصحف الوطنية                          

 * اعتمد اجراء اعادة نظام المراقبة الثنائية                         
 

فى عهد رياض باشا وضع القنصالن االنجليزى والفرنسى مشروع الئحة لتنظيم اعمال المراقبة  -2

فوذ الوزراء وأصبح من حقهما حضور جلسات مجلس الوزراء الثنائية جعلت للمراقبين نفوذا أكبر من ن

واالطالع على بيانات االيرادات والمصروفات للحكومة المصرية ورغم أن رأيهما كان استشارياً إال من 

 ) وجه النقد الى: الئحة تنظيم المراقبة الثنائية (   الناحية العملية كان نافذ المفعول .
 

  ( ؟سياسات املراقبة الثنائية فى عهد توفيق )وزارة رياض /ما النتائج املرتتبة على 

 ؟ سخط الشعب املصرى على نظام املراقبة الثنائية فى عهد وزارة رياض /مب تفسر  

 م( :1880)يناير  الغاء قانون المقابلة (1
الديون وكان له دور فى والذى كان يمكن الحكومة من جمع أكبر قدر من أموال الضرائب لتسديد 

 استقرار الملكية الزراعية

 م( :1880)يناير  بيع حصة مصر فى ارباح القناة (2
% التحاد الماليين بباريس وفاء للديون وكان اسماعيل قد باع أسهم مصر فى القناة 15وقدرها  

وفاء لبعض الديون فأصبحت مصر ال تملك أى شىء فى قناة السويس فى  1875قبل ذلك عام 

 هد الخديوى توفيق .ع

 )بم تفسر (                  1880مارس تأليف لجنة دولية)لجنة التصفية(  (3
 الدول الدائنة وهى فرنسا وانجلترا والمانيا وايطاليا , وكانت مهام اللجنة :  من

 بحث الحالة المالية للبالد وطريقة تصفية الديون السائرة 

 اعيل)الدائرة السنية( وأمالك األسرة)الدومين( بالدائنين تحديد عالقة كال من الحكومة وأمالك اسم 

 م1904اصبح نظام مصر المالى حتى عام م والذى 1880أصدرت اللجنة قانون التصفية يوليو 
 

 نقد قانون التصفية (             :نصوص قانون التصفية ( 
 الديون .وضع امالك الدائرة السنية والدومين تحت إدارة دولية لضمان سداد  (1

 تخصيص اكثر من نصف ايرادات البالد لتسديد الديون  (2

 مما ادى الى تدهور االحوال االقتصادية وحرمان االهالى من ثمرة جهدهم 
 

 هى الديون التى اقترضها سعيد باشا من المرابيين بسندات يحررها  :الديون السائرة  

 تكن تسدد  ولكن تظل قائمة بفوائدها المركبةعلى الخزانة العامة ولم                               

 

 

 
 



 

 
 01009132136أ/ أحـــــــمد طـــلب    م/  54

 للثانوية العامةخ التاري  خؤرـــــسلسلة امل

                                  

 

 

 ما هى طبقات اجملتمع التى محلت لواء املعارضة الوطنية فى عصر توفيق ؟

 وخضوع الخديوى توفيق لألجانب إلى اثارة مشاعر الغضب  ادى التدخل األجنبى فى شئون مصر

 ضد األجانب والخديوى معاً 

 : حمل لواء المعارضة طبقات مختلفة من المجتمع المصرى هى 
 راو ان االصالح ال ياتى اال بتطبيق الدستور الذى وضعه شريف باشا : مثقفين ال -1

 م( وانشاء مجلس النواب1879فى أواخر عصر اسماعيل )دستور                        

 تذمروا بسبب سوء احوالهم داخل الجيش مثل احالة الكثير منهم للتقاعد :  العسكريين -2

 والحرمان من تولى امور القيادة والرتب العالية                            

  تذمروا بسبب * سياسة رياض باشا وانحيازه لالجانب واضطهادة للوطنيين:  االعيان  -3

 وتعطيل الصحف الوطنية والذى يعارض قيام حياة نيابية                                        

 (  الغاء رياض باشا قانون المقابلة ) *                                        

 امثال الضريبة امال فى االعفاء من نصف الضريبة مستقبال وامتالك  6ألنهم استدانوا لدفع 

 االرض ملكية قانونية
  

 
 

 

أيد باألدلة / مل يستسلم الشعب املصرى للتدخل االجنبى واحلكم املطلق للخديو توفيق وفى 

  عهد وزارة رياض باشا ..؟

 بسبب تأليف عدة جمعيات وطنية منها :
 

 جمعية مصر الفتاة : -1
  . تشكلت فى االسكندرية وأصدرت جريدة بهذا االسم 
  باطالق بالحريات العامةطالبت الخديوى 

 
 

 م1879نوفمبر  ()جمعية الحزب الوطنىجمعية حلوان  -2
 

 س/ وضح موقف مجعية حلوان من سياسة رياض باشا .؟ )مطالب مجعية حلوان (

 ان تعاد إلى الحكومة جميع امالك الخديوى وأمالك االسرة  - 1

 إلغاء تخصيص إيراد السكك الحديدية لسداد الديون . - 2

 % فقط .4توحيد الديون فى دين واحد بفائدة  - 3

 تكوين إدارة مراقبة بديلة للمراقبة الثنائية األجنبية يكون فيها ثالثة من األجانب توافق عليهم الحكومة - 4

 . حاول رياض باشا معرفة أفراد الجمعية لنفيهم إلى السودان ولكنه فشل 
 

 املصرية فى عهد توفيق ..؟نتائج / تغلغل النفوذ األوروبى فى احلكومة 

 ............-4..........-3........-2..... -1جـــ : طالبت جمعية حلوان بـــ : 
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 ما النتائج املرتتبة على / األزمة املالية فى عهد توفيق ..؟ 

 أيد باألدلة / كان لألزمة املالية تداعياتها االقتصادية فى عهد توفيق ..؟

بسبب صدور قانون التصفية الذى خصص اكثر من نصف ايرادات البالد سوء االحوال االقتصادية  (1

 لتسديد الديون جهدهم .وحرم االهالى من ثمرة جهدهم
بسب الغاء قانون المقابلة النهم استدانوا لدفع ستة امثال الضريبة امال تذمر مالك االراضى الزراعية  (2

 وامتالك االراضى ملكية قانونية  .فى االعفاء من نصف الضريبة 
 توفيرا للنفقات دون توفير وظائف مدنية احالة عدد كبير من الضباط الى التقاعد  (3

 قيام الثورة العرابية اعتراضا على المناخ العام السياسيى واالقتصادى (4
 

 

 .؟أيد باألدلة/ تراكم األزمات فى عهد توفيق األمر الذى ادى اىل قيام الثورة العرابية.

 مل قيام  الثورة العرابية ؟اس/ وضح عو

 الحكم المطلق المستبد للخديو توفيق ورياض باشا رئيس الوزراء وخضوعهم لألجانب -1
 زيادة األزمة المالية وزيادة التدخل األجنبى  -2
بسبب صدور قانون التصفية الذى خصص اكثر من نصف ايرادات  سوء االحوال االقتصادية -3

 جهدهم وحرم االهالى من ثمرة جهدهمالبالد لتسديد الديون 
 سوء أحوال المصريين :  -4

  امثال  6رياض باشا قانون المقابلة ألنهم استدانوا لدفعتذمروا بسبب الغاء :  االعيان

 الضريبة امال فى االعفاء من نصف الضريبة مستقبال وامتالك االرض ملكية قانونية
 

 اضهاد عثمان رفقى وزير الحربية للضباط المصرين العسكريين * 
 قصر الترقية على خريجى المدارسو *حرمان الضباط المصريين من الترقية                          

 م  1880يوليو31مرسوم الحربية حسب                                

 دون تدبير وظائف مدنية لهم* إحالة الكثير من الضباط الى التقاعد توفيرا للنفقات                         
قائد االى طره الى مقر وزارة الحربية وتعيين احد الضباط  نقل االميراالى عبد العال حلمى -5

 ( السبب المباشر) الشراكسة مكانه مما يعد خفضا لدرجته ومركزه وكان هذا 
 

 كان العسكريون أكثر تأهاًل للثورة ؟ /مب تفسر   

 نظراً لقدرتهم التنظيمية العالية والتى يتميزون بها عن المدنيين - 1

 تأثرهم بالمناخ العام السياسى واالقتصادى المنذر بالثورة النهم جزء من المجتمع المصرى   - 2

 وهذا اعطى للثورة طابعا مدنيا وشعبيا       

 الجيش بسبب :سوء أحوالهم فى  -3

  اضهاد القيادات التركية الشركسية لهم 

  والقيادةحرمان الضباط المصريين من الترقية 

  لهمإحالة الكثير من الضباط الى التقاعد توفيرا للنفقات دون تدبير وظائف مدنية 

 أوضاع ضباط اجليش وقيام الثورة العرابية .؟ /س/ ما العالقة بيـن 

 جــ:.........................................................................................................................

    ......................................................................................................................... 
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  ) م1881فبراير  -ينايرحادثة قصر النيل)مظاهرة عابدين األولى 

  بسب نقل عبد العال حلمى قائد االى طره الى ديوان الحربية وتعيين أحد الشراكسة مكانة ويعد

 خفضا لمكانته فتجمع الضباط المصريين فى منزل احمد عرابى لمناقشة اوضاعهم داخل الجيش. 
 ..؟ م 1881يناير الضباط /اجتماعما النتائج املرتتبة على 

  اتفق الضباط على ان يتزعم احمد عرابى حركة مطالب الجيش وكتبوا عريضة تطالب رياض باشا

 وتعيين مصرى مكانه عثمان رفقىرئيس الوزراء بعزل وزير الحربية 

  رفضت الحكومة المطالب وقررت اعتقال احمد عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى وتقديمهم

 لمحاكمة عسكرية .

  اثناء المحاكمة فى قصر النيل اقتحم قاعة المحكمة زمالء الضباط بفرقهم العسكرية واطلقوا سراح

 عرابى وزمالئه وهرب المجلس العسكرى المكلف بالمحاكمة .

  توجه الجميع إلى ميدان عابدين لمقابلة الخديوى واضطر الخديوى إلى عزل عثمان رفقى وتعيين

 م  واالستجابة للمطالب الفئوية للجيش1881لبارودى وزيراً للحربية فى فبراير محمود سامى ا
 

 

 م ) حادثة قصر النيل (؟1881فرباير عام  –ما النتائج املرتتبة على / حركة يناير 

 وزيراً للحربية .محمود سامى البارودى عزل عثمان رفقى وتعيين  -1
لتحسين وتأمين حياتهم فى تقديم مطالب فئوية  اشعر الضباط بقوتهم وبالثقة فى قدرتهم وبدأو -2

 ووضعهم داخل الجيش وتم االستجابة لمعظم هذه المطالب وهى :

  صرف بدل نقدى عن التغذية والمالبس وزيادة المرتبات عامة 

   . عدم استقطاع مرتباتهم أثناء االجازة 

  ان يدفع العسكريون نصف اجرة بالسكة الحديدية 
 

 م ؟1881الضباط فى مايو ما هى مطالب  

 م توحد حركة اجليش مع احلركة املدنية ضد احلكم.؟1881أيد باألدلة / أثبتت مطالب مايو 

  الف 12وصل عدد الجيش الى  م بعد ان1841حسب فرمان  ألف جندى 18زيادة عدد الجيش إلى             

 . انشاء حصون جديدة 

 وقد اثبت هذا المطلب توحد حركة الجيش مع تكون الوزارة مسئوله امامه  تكوين مجلس نواب
  الحركة المدنية السياسية ضد نظام الحكم 

 

 م..؟ 1881ما النتائج املرتتبة على / مطالب مايو 

 م ؟1881زيادة شكوك الضباط حنو اخلديوى توفيق بعد مطالب مايو  /ايد باالدلة التارخيية  

وجد الخديو ان نفوذ الضباط بدأ فى االزدياد فبدأ يعمل على تحجيم  1881بعد مطالب مايو   (1

فبدأ يحرض الجند تحت رئاستهم على كتابة تقارير   بمختلف الوسائل وتحديد نفوذهم وضعهم

 ضدهم
 بدات شكوك الضباط تزداد نحو الخديو وتمثل ذلك فى رفضهم تنفيذ بعض االوامر العسكرية  مثل:  (2

       رفض الضباط الذهاب إلى السودان إلخماد الثورة المهدية اعتقادا منهم ان الهدف ذلك هو 

 ابعادهم عن مجرى االحداث فى مصر .         

      رفضوا اشتراك الجنود فى حفر الرياح التوفيقى اعتقادا منهم ان الهدف هو جمع السالح من جنودهم 
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  1881يوليو  رأس التيــنحادثة 
 

 

 م ؟1881ما النتائج املرتتبة على حادثة رأس التيــن) العربة(  يوليو  

  صدمت عربة أحد األجانب احد الجنود المصريين باالسكندرية وقتلته فحمل الجنود القتيل إلى سراى

 الخديوى وطالبوا بمعاقبة الجانى 

  غضب الخديوى من هذا التصرف وقرر نفى الجنود المشاركين فى هذه المظاهرة الى السودان 

  تقدم عبدالعال حلمى بتقرير يتضرر فيه من األحكام الصادرة على الجنود وقام البارودى برفعه إلى

 رياض باشا رئيس الوزراء فغضب الخديو مرة أخرى مما ادى الى :
  يكن وزيرا للخربية  . داوود باشاالخديوى صهره فعين  البارودى استقالتهقدم 
  الرقابة على الضباط  والتضييق عليهم ومنعهم من االجتماعات . بتشديد داود باشاقام 

 

 س/ وضح موقف داود باشا من الضباط المصريين ..؟
................................................................................................................. 

 

 
 

 

 

  م ..؟1881سبتمرب 9وضح / اسباب مظاهرة عابدين فى 

 بعد ازدياد نفوذهممحاولة الخديو توفيق تفرقة شمل الضباط الثالثة عرابى وزميليه  -1
 عدم وفاء الحكومة بوعودها فى اصالح احوال العسكريين  -2

فى هذا الوقت نفسه كانت مكانة عرابى تزداد بين الضباط والمدنيين وبدا فى حشد الجيش لمواجهة  -3

 الخديو
 

 
 

 

 م ؟1881سبتمرب  9ايد باالدلة التارخيية / كان عرابى زعيما لكل املصرييـن فى مظاهرة  

 : لمواجهة الخديوى فى ميدان عابدين ورفع عرابى مطالب الجيش والشعبحشد عرابى الجيش ( 1

 عزل رياض باشا رئيس الوزراء . -1

 تشكيل مجلس نواب . -2

 ألف جندى . 18زيادة عدد الجيش إلى  -3
عزل رياض ب قام الخديو المتصاص غضب الضباط بناء على نصيحة القنصلين االنجليزى والفرنسى( 2

 الوزارة .بتأليف   شريف باشاوكلف 
 

 م ؟1881ما النتائج املرتتبة على وزارة شريف باشا  سبتمرب 

 م ؟ ) مظاهرة عابدين الثانية (1881ما النتائج املرتتبة على مظاهرة سبتمرب 

 (   للضغط من العسكريين فى وزاراته )تعرض وألف شريف باشا الوزارة ( 1
  وزيرا للحربية بتوصية من عرابى البارودىوزيرا للخارجية و مصطفى فهمىحيث تم تعيين 

 بدأ فى االصالحات داخل الجيش وذلك استجابة للمطالب الفئوية 
 ( )   حاول شريف باشا التخلص من الضغط العسكرى على حكومته( 2

  حيث اتفق مع عرابى لنقل كتائب الضباط الثالثة خارج القاهرة ,وافق عرابى على النقل خارج

 الخديوى موافقته على اجراء انتخابات مجلس النواب .القاهرة بشرط ان يعلن 

  استجاب الخديوى وتم نقل عرابى إلى الشرقية وعبد العال حلمى إلى دمياط وفى الشرقية زاد نشاط

عرابى وارتفع شانه األمر الذى اخاف الحكومة فصدر قرار بتعينه وكيالً لوزراء الحربية حتى يكون 

 تحت نظرالحكومة.

  1881ديسمبروافتتح المجلس  وافق الخديومذكرة بإنشاء مجلس شورى النواب , األعيانقدم عدد من 
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 م عن أيام 1881لم يختلف مجلس شورى النواب المفتتح فى ديسمبر
  (  ) حكم اسماعيل 

  النه تألف من أصحاب العصبيات من األعيان وخال من التجار والصناع والمتعلمين 
 

 تكوين جملس النواب .؟ن فى ـس / وضح دور العرابيي

 

................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................ 

 

 
 

 
 

  م(1882يناير )المذكرة المشتركة االولى 
 

 

 ؟1882مب تفسر/ إرسال اجنلرتا وفرنسا املذكرة املشرتكة األوىل يناير  

 

 رأت انجلترا وفرنسا أن تشكيل مجلس النواب يمثل خطورة على مصالحهما  -1

تهدد بالتدخل لحماية عرش الخديوى  وتحتج من قيام نظام ارسلت الدولتان مذكرة مشتركة   -2
 برلمانى وتطالب بالغاؤه

 

   ؟1882ما النتائج املرتتبةعلى/ املذكرة املشرتكة األوىل يناير  

 احتج شريف باشا على هذه المذكرة وغضب الضباط من لهجة المذكرة واعتقدوا انها موجهة إليهم 

 فشلت الدولتان فى إلغاء مجلس النواب فطلبتا عدم مناقشة المجلس للميزانية 

  عرض شريف على النواب تأجيل النظر فى الميزانية حتى يفوت الفرصة على انجلترا وفرنسا

بالتدخل العسكرى ولكن تمسك العرابيون بحق المجلس فى مناقشة الميزانية فحدث خالف بين 

 وتولية الباردوى بدال منهكر العرابيين فى عزله مجلس النواب وشريف باشا وف

  فشل شريف باشا فى التوفيق بين رغبة انجلترا وفرنسا ورغبة مجلس النواب حول مناقشة
 الميزانية  فقدم استقالته وتشكلت وزارة جديدة برئاسة البارودى .

 
 

 
 

 الوزارة ؟ما النتائج املرتتبة على/ تولية حممود سامى البارودى رئاسة   

  حيث عين فيها عرابى وزيراً للحربية . وزارة العرابييناعتبرت هذه الوزارة 

  كما اقرت حق المجلس فى مناقشة الميزانية .م 1882الدستور  فبراير اعلنت الوزارة 

  احتج المراقبان اإلنجليزى والفرنسى على ذلك وطلبا قنصليهما بالتصرف بالتصرف وتم تدبير

 الشراكسة للتخلص من وزارة البارودى واحمد عرابى .مؤامرة الضباط 
 

 ؟  1882ما النتائج املرتتبة على/  مؤامرة الضباط الشراكسة أبريل  

 من الضباط الوطنيين 40تم اكتشاف مؤامرة دبرها الضباط الشراكسة إلغتيال عرابى و 
 : وترتب عليها ما يلى

  وتجريدهم من رتبهم العسكرية والنياشين .حكم علي الضباط بالنفى المؤبد إلى السودان 

 . رفض الخديو التصديق على الحكم بناء على نصيحة القنصلين حتى ال تزداد قوة العرابيين 
  اغضب هذا التصرف العرابيين وتم التوصل إلى حل وسط وهو نفى المتآمرين خارج مصر دون

 الجهة مع عدم التجريد من الرتب والنياشين العسكرية تحديد
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 م1881ماذا حيدث اذا / وافقت اجنلرتا وفرنسا على قيام حياة نيابية فى مصر منذ عام 

  سوف يناقش مجلس النواب الميزانية ويستطيع حل االزمة المالية 

  الحياة النيابية ستجعل من التدخل االجنبى امرا صعبا 

  الحياة النيابية ستعطل مشروعات انجلترا وفرنسا فى مصر 

  لم ترسل الدولتان المذكرة المشتركة االولى وتطالبان فيها بحل مجلس النواب 
 

 

  م(1882 )مايوالثانية المذكرة المشتركة 
 
 

 م؟1882مب تفسر/ إرسال اجنلرتا وفرنسا املذكرة املشرتكة الثانية مايو   

   شعر القنصالن االنجليزى والفرنسى ان الحالة تنذر باثورة خاصة بعد اشيع ان العرابيين 
 خلفاً لهاألمير حليم يسعون إلى عزل توفيق وتعيين 

   ارسلت انجلترا وفرنسا قطع من االسطول فى مظاهرة حربية امام الشواطىء المصرية 
 بحجة حماية مصالح رعاياهما اذا ما تعرضوا للخطر 

 طلبت الدولتان استقالة البارودى وابعاد عرابى خارج مصر 
  رئيس مجلس النواب  سلطان باشاتم تقديم الطلب بشكل ودى عن طريق 

 ) الذى اعتبره العرابيون خائن وفقدت الثقة فيه (
 

   ؟1882ما النتائج املرتتبةعلى/ املذكرة املشرتكة الثانية مايو   

 محمد عبده واقسم الجميع يمين الدفاع عن الوطن امام الشيخ  رفضت الوزارة االستقالة 

  ًقبل الخديوى مذكرة الدولتين مما أدى إلى استقالة الوزارة احتجاجا 

  الوزارة وظل عرابى وزيراً للحربية وقائداً للجيش  تحت ضغط الضباط  توفيقشكل 
 

 س/ وضح موقف العرابييـن من سلطان باشا .؟

 

 ..................................................................................................جـــ:
 

 س/ وضح حماوالت التخلص من وزارة البارودى ..؟

 (مع الشرحم       )1882المذكرة المشتركة الثانية مايو -2مؤامرة الضباط الجراكسة     -1
 
 

 
 

 م ؟1882ما النتائج املرتتبة على/  مذحبة االسكندرية يونيو   

  وقعت مشاجرة قامت بين رجل مالطى من رعايا بريطانيا وعربجى مصرى بسبب الخالف حول

اجرة الركوب ف قام المالطى بطعن السائق المصرى فقتله فى الحال  تحول األمر بعدها إلى مذبحة 

 الى ..بين المصريين واألجانب ..مما أدى 

 . اضطراب األمن واضطربت األمور داخل االسكندرية 
  م  1882يوليو  20 اسماعيل راغبتشكلت وزارة برئاسة 

 . دعت فرنسا لعقد مؤتمر االستانة 
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 ما ظروف عقد مؤمتر األستانة ؟ او ما اسباب عقد مؤمتر األستانة ؟

انجلترا تريد األنفراد بمصر واحتاللها خاصة  ها أدركت اننال  لمؤتمر اآلستانه فرنسا دعت  -1

بعد انسحاب األسطول الفرنسى من أمام سواحل األسكندرية وبقاء األسطول األنجليزى 

  ) والخديو والسلطان ال يحتجان .! ( ومطالبته للحكومة المصرية بعدم إقامة اى تحصينات
 . لمصريةدعت فرنسا الدول الكبرى لعقد مؤتمر للنظر فى المسألة ا -2

  وافقت  انجلترا وألمانيا وايطاليا والنمسا وانعقد المؤتمر باألستانة عاصمة الدول العثمانية فى مقر

 . اإليطاليةالسفارة 
 

 ؟م 1882ما النتائج املرتتبة على/  مؤمتر االستانة  

 وتعهدوا بمقتضاة ) أال تنفرد احداهما بالعمل تجاه  ميثاق النزاهة( أبرم المجتمعون1

المسالة المصرية سواء باحتالل جزء من ارض او بالحصول على امتياز معين دون ان تتمتع به 

 " اال اذا حدث ما يؤدى الى ذلك "كافة الدول( ولكن مندوب انجلترا اضاف عبارة 

( خلقت انجلترا الثغرة التى حققت النجلترا نواياها االستعمارية مدعية ان مصر تقوم بتحصين 2

 تعتزم غلق الميناء وحصار البوارج االنجليزية الراسية فيه  .األسكندرية و
 وبذلك ذهب ميثاق النزاهة سدىيوليو واحتلوا المدينة 11( قامت انجلترا بضرب االسكندرية فى3

 

  م  1882يوليو 11قامت انجلترا بضرب واحتالل مدينة االسكندرية فى    (   ) 
.............................................................................................................. 

  م سدى   1882ذهب ميثاق النزاهة الموقع فى مؤتمر االستانة          (   ) 
............................................................................................................ 

 

 م ؟ 1882ما النتائج املرتتبة على/  ضرب اجنلرتا لالسكندرية يوليو

 واعلنت االحكام العرفية  احتلت انجلترا االسكندرية 

 هزيمة الجيش المصرى وحاصرت انجلترا قصر الخديو فى االسكندرية 

 بل انه كلفهم بحفظ النظام فى االسكندرية ربط توفيق مصيره باالنجليز !. 

 انسحب عرابى بجيشه إلى كفر الدوار إلقامة خط دفاع ثان وفشل االنجليز فى اقتحامه 

  طلب الخديوى من عرابى الكف عن االستعدادات الحربية وامره بالحضور إلى قصر رأس التين

 فرفض عرابى ووجه للخديوى تهمة الخيانة العظمى .

  الدارة البالد بدال من الخديوى الخائن  مجلس عرفىطلب عرابى من االعيان والعلماء تشكيل 

  قرر الخديوى عزل عرابى من وزارة الحربية فقرر المجلس العرفى ابقاء عرابى فى منصبه

  "حامى حمى الديار المصرية"واكتسب عرابى تاييدا شعبيا جارفا  وأطلق عليه 

  اصدر الخديوى منشوراً يحذر فيه المصريين من االنضمام إلى عرابى وعزله من وزاره الحربية 
 

 

 

 جلترا دخول انجلترا من ناحية كفر الدوار اتجهت لقناة السويس نبعد فشل ا 

 حاول عرابى تعطيل المالحة فى قناة السويس ولكن إدارة شركة قناة السويس طمأنته بأنه 
 لن يسمح لإلنجليز بعبور القناة . 

 من الناحية  فى الشرقية تحسبا لدخول االنجليز " القصاصين " وانتقل عرابى بقواته إلى

 فى معركة التل الكبير  الشرقية ووقع الصدام بين الجيش اإلنجليزى والجيش المصرى
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 م ..؟1882معركة التل الكبري /نتائج 

 هزيمة الجيش المصرى . (1
 م وبرفقتهم الخديوى توفيق1882سبتمبر  14االنجليزية إلى القاهرة فى  دخلت القوات (2

 .! الذى استعرض الجيش اإلنجليزى فى ساحة عابدين 
 انتهت الثورة العرابية بالفشل (3

 س/ وضح موقف اخلديو توفيق من االحتالل االجنليزى ملصر .؟

................................................................................................... 

 

 مب تفسر/ فشل الثورة العرابية رغم صدق نواياها .. ؟

 :بسبب  () بم تفسربين معسكر العرابيين ومعسكر الخديو  االنقسام بين صفوف األمة -1

  العصيان ضد عرابى وقد ساعد ذلك فى ظهور االنجليز بمظهر اصدار السلطان العثمانى فرمان

 وزيادة الخالفات بين المعسكرين حماة سلطة الخديو
 بسبب اختالط الهدف بين التخلص من التدخل األجنبى أوعزل الخديو تفتيت وحدة الحركة الوطنية -2
 , للخديو واإلنجليزفى صفوف الوطنيين طالبت بإيقاف الثورة والخضوع  ظهور عناصر انهزامية -3

  بل اقتنعوا بطلب انجلترا فى خروج عرابى من البالد .!
 بين الجيش المصرى و الجيش اإلنجليزى . عدم تكافؤ القوة العسكرية -4
 مع قيادة الجيش اإلنجليزى والسماح له بعبور القناة تواطؤ إدارة شركة قناة السويس  -5
ألى ثورات وطنية من شانها تغيير ميزان القوى وأوضاع الحكم  معاداة الدول األوربية الكبرى -6

 القائمة على الملكية المستبدة
 ما النتائج املرتتبة على / فشل الثورة العرابية رغم أهمية اهدافها .؟

 م1882احتلت انجلترا مصر فى سبتمبر  (1

 االنجليزفقدت مصر استقاللها وتم تسريح الجيش المصرى وتكوين جيش ضعيف تحت اشراف  (2
 نفى بعض زعماء الثورة العرابية واعتقال االخر وخمول الحركة الوطنية فى بداية االحتالل  (3

 

 ما  هى الدروس املستفادة من فشل الثورة العرابية..؟

 العمل على وحدة األمة والحركة الوطنية  (1
 التخلص من العناصر االنهزامية  (2
 تقوية القوة العسكرية للدفاع عن البالد (3
 االطمئنان للدول االجنبية ألنها تعمل لمصالحها مثل فرنساعدم  (4
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  دافرين                                                                                                                                                                                       
 
 

 : الناحية السياسية  اوال 

 

 ( ؟ 1883قانون دافرين )القانون االساسى   /ما النتائج املرتتبة على

 م ..؟1882سياسة اجنلرتا فى مصربعد احتالهلا  /وضح 

  القانون االساسى سفير انجلترا فى االستانة دافرينأصدر بعد االحتالل االنجليزى لمصر () 

 :سياسة إنجلترا فى مصر وينص على يوضح م 1883
: بل تكون فى البالد سلطتين  سلطة شرعية فى يد الخديو  أال تحكم انجلترا مصر حكم مباشر (1

 وسلطة فعلية فى يد اإلنجليز  .
 حتى ال يغضب السلطان العثمانى . استمرار تبعية مصر للدولة العثمانية (2
 وهو ماسمى ) سياسة النجلزة (  طبع اإلدارة المصرية بالطابع اإلنجليزى (3

 حتى تنفرد إنجلترا بالحكممثل المراقبة الثنائية  إلغاء بعض االدارات ذات الطابع الدولى (4
 م1904عداء فرنسا النجلترا حتى عقد الوفاق الودى بينهما )ادى الى ( 

مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية  )ة يوإقامة مجالس صور إلغاء مجلس شورى النواب (5

 ( ومجالس المديريات التى تضم االعيان

 م1907حتى م  1883أول معتمد بريطانى فى مصر سنة  (اللورد كرومر ) تم تعيين السير إيفلن بارنج 
 

 ثانيا : الناحية االقتصادية 
 

  

 ..؟ ما النتائج املرتتبة على / سياسة اإلحتالل االجنليزى  الزراعية

 / اهتمام االجنليز بالزراعة فى مصر ..؟                                                     

 

وذلك لتوفير المواد الخام الالزمة للمصانع اإلنجليزية  اهتمت انجلترا بالزراعة على حساب الصناعة (1

 ولكى تجعل من مصر سوقاً لتصريف منتجاتها .
 نتائج /اهتمام االحتالل بمشروعات الرى ..؟ ()    والصرفاالهتمام بمشروعات الرى  (2

  تم اصالح القناطر الخيرية وانشاء قناطر جديدة على النيل فى اسنا وزفتى واسيوط وانشاء حيث

 خزان اسوان مما ادى الى زيادة مساحة االراضى الزراعية وزيادة االنتاج الزراعى 

 على حساب المحاصيل الشتوية مما أدى إلى :) القطن (  االهتمام بالمحاصيل الصيفية  (3

  جود عجز فى الحبوب الغذائية وتعرض البالد لخطر االعتماد على محصول واحد وهوالقطن و 
 مما ادى الى :  دخول االستثمارات االجنبية فى مجال الزراعة  (4

 وعجزهم عن تسديد ما عليهم من قروض ينارتباك حالة الفالح 

  وفاءا للديون األراضىفاستولت  على وقوع مالك االرض الزراعية فى قبضة البنوك والشركات  
 الى انتقال الملكية من المصريين الى االجانب مما ادى بالبيوع الجبرية أو الوفائيةفيما عرف 

 

 )بم تفسر(  تعاظم دور مالك األراضى الزراعية كقوة اجتماعية فى عهد االحتالل (5

  واعتماد االقتصاد المصرى على الزراعة انجلترا بالتخصص الزراعىاهتمام                                                 

  تشكلت منهم مجالس المديريات 

 أصبحوا أعضاء فى المجالس النيابية للدفاع عن مصالحهم الزراعية 

  ان من يرشح  1896عام قانون العمد استقرت فى ايديهم وظيفة العمدة وشيخ البلد واشترط

 افدنة على االقل  10نفسه لهذه الوظيفة يملك 
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  اسماعيل ميدان السياسة فى عهد تدخلظهر االعيان كقوة اجتماعىة 
 

 

 مب تفسر / تدهور احوال الصناعة فى مصر فى عهد االحتالل ؟

  نظام االحتكار ,تأثرت الصناعة فى مصر كثيرا بوجود االحتالل البريطانى مثلما تأثرت بسقوط 
حيث اصبحت مصر سوقا لتسويق االنتاج االوروبى فى حماية حاربت انجترا الصناعة المصرية و  

 االمتيازات والمعاهدات االجنبية ,

 الصناعة االوروبيةالصناعة المصرية فى منافسة غير متكافئة مع  وضعت انجلترا 

 : باإلجراءات اآلتية 
 مما أدى إلى كساد صناعة الغزل والنسيج  %8ضريبة مقدارها  المنسوجات القطنيةفرضت على  (1
 فأرتفع سعره وتساوى مع سعر السكر المستورد . السكر المحلىعلى  استهالك ضريبةفرض  (2

 مما ادى الى ارتفاع تكاليف الصناعات اآلآلت األولية والمواد الخام المستوردةفرض ضريبة على  (3

  الوطنية وصعوبة تسويقها 

مما أدى إلى ارتفاع سعرها فى  1.25رسوماً قدرها  المصنوعات المصرية المصدرةفرضت على  (4

 السوق الخارجية فال تجد مشترياً .

وضعف شأنه ولم تنتبه الحكومة إلى خطورة هذا التدهور إال عام  تدهورت أحوال التعليم الصناعى (5

 م عندما أنشأت إدارة للتعليم الصناعى 1907
 على االالت واملواد اخلام املستوردة ايام االحتالل .؟ما نتائج / فرض ضريبة 

................................................................................................................................... 

 ما النتائج املرتتبة على / تدهور الصناعة املصرية فى عهد االحتالل ؟

 األعيان عن استثمار أموالهم فى الصناعة وفضلوا استثمارها فى استصالح االراضىأحجم  (1
أحجم االجانب عن استثمار اموالهم فى الصناعة حتى يفسحوا المجال لتسويق منتجات بالدهم  (2

 الصناعية فى مصر .
 باعت الحكوكمة المصرية مصانع الغزل والنسيج واغلقت مصانع االسلحة والذخيرة واعتمدت  (3

 لى االستيراد من انجلترا ع
 ) بم تفسر (  الغير حكومية تدهور الصناعات الصغيرة (4
  إفالس أصحابها 

  الذى كان يحمى الصناعة المصرية من منافسة المنتجات االجنبية1891الغاء نظام الطوائف 

 1905كما ورد فى تقرير اللورد كرومر  انتشار البضائع االجنبية المستوردة فى االسواق المصرية 

 ما النتائج املرتتبة على / سيطرة االجنليز على التجارة املصرية اثناء االحتالل ؟ 

 القيود التى فرضت  على االنتاج احمللى املصرى وتسويقه؟ /                                                        

 ارتفع شأن الوكاالت التجارية األجنبية  (1
 العاملم يعد للحكومة من رقابة على األسواق الداخلية إال حفظ األمن  (2
 وخاصة فيما يتعلق بالرهونات التجارة فى الشركات والبنوك مناستثمار رؤوس االموال  (3

   )) من ابرز المشروعات االستثمارية واخطرها على االقتصاد المصرى 1898(كان البنك األهلى 4

  احتكر إصدار األوراق المالية المصرية وكافة االعمال البنكية مما ادى الى  إنجليزىهو مشروع

, فكان اى اهتزاز فى قيمة العملة االنجليزية يؤثر  ارتباط العملة المصرية بالعملة اإلنجليزية

 على قيمة العملة المصرية
 م .؟1898س/ وجه النقد اىل البنك االهلى فى مصر 

............................................................................................................................................ 
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 )الناحية االجتماعية(ثالثا : احوال التعليم 
 

 

 مب تفسر/ تدهور التعليم )االحوال الجتماعية( فى عهد االحتالل ؟ 

 إهمال التعليم وجعله بمصروفات عالية بعد أن كان بالمجان . (1
 وحصرالتعليم على فئة قليلة . (2
 اقتصر هدف التعليم على تخريج موظفين للدولة . (3
اإلنجليزى د الصارمة التى ابتكرها المستشارإخضاع التعليم لمجموعة من النظم والقواع (4

 والتى أماتت روح اإلبتكار وانشات االفراد على الخضوع واالستسالم . دنلوب
 

 
 

 

  :مرت الحركة الوطنية فى مصر بعد االحتالل البريطانى بمرحلتين هما 
 مرحلة االزدهار -2                         مرحلة الكمون -1

 
 

 

 ؟1892-1882سنوات األوىل من االحتالل 10مب تفسر/مخول احلركة الوطنية فى مصر فى الـ

 م 1882وقوع مصر تحت االحتالل البريطانى فى  سبتمبر  (1
 نفى بعض زعماء الثورة العرابية وإعتقال البعض اآلخر . (2
 االنجليزيةاصبحت السلطة الفعلية فى يد المعتمد البريطانى وخضعت االدارة للعناصر  (3
 خضوع الخديوى توفيق لسيطرة اإلنجليز  النهم الذين حموه من الثورة العرابية . (4

 لوطنية عن المقاومة )بم تفسر(اانصرفت الشخصيات   (5
 ظائف الحكومية  وانشغل البعض بأعمالهم الخاصة انشغال بعض الشخصيات الوطنية فى ال

 التقرب من االنجليز فى الزراعة والتجارة والمحاماة والبعض حاول     
 

 وضح مظاهر احلركة الوطنية فى مصر فى بداية عهد االحتالل ؟ -س

 جمعية سرية تهدف إلى تحرير الوطن بإغتيال اإلنجليز ولكن سرعان :  جمعية االنتقام (1

 م  1883ما قضى على افرادها  يونيه                            

  لمهاجمة االحتالل محمد عبدهوالشيخ  الدين األفغانى جمالتأسست على يد :جريدة العروة الوثقى (2

 م فى اطار الجامعة االسالمية 1889تأسست عام :  جريدة المؤيد  (3
 
 

 

 

 س/ وضح هيئات احلكم والسلطة فى عهد عباس حلمى الثانى ..؟

  م لم تكن سلطة الحكم فى 1892عندما تولى عباس حلمى الثانى الحكم

 حيث كان هناك : ( )   مصر محكمة فى يده

 ( السلطة الفعلية فى يد المعتمد البريطانى1

 ( كان السلطان العثمانى يقاسم الخديو السلطة الشرعية والمتمثلة فى اصدار فرمانات التولية2

 )أيد باألدلة(  أخلت بمبدأ السيادة للدولة دوليةكان هناك ادارات ( 3
 مثل صندوق الدين وادارة السكة الحديد والتلغرف واالمتيازات االجنبية والمحاكم المختلطة 

 واألراضى السنية والدومين وميناء االسكندرية
 فعمل عباس على 
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 وضح مواقف عباس حلمى الثانى مع السلطان  العثمانى فى بداية االحتالل ؟

  العثمانى لسببين :عمل عباس حلمى على توثيق عالقته مع السلطان 

 ( حتى اليتفق السلطان واإلنجليز ضده2( ليسانده فى مواجهته لإلنجليز .                 1
 

 وضح مواقف عباس حلمى الثانى مع املصرييـن فى بداية حكمه ؟

 : اخذ الخديوى يتقرب الى الشعب عن طريق 

وظائف خارج الجيش افرج الخديوى عن بعض مسجونى الثورة العرابية و عين بعضهم فى  -1

 واعاد إليهم نياشينهم .
 الثورة العرابية وسمح له بمزاولة نشاطه علناً  خطيبعبد اللـه النديم عفا عن  -2

 بيـن عباس حلمى الثانى واالجنليز فى بداية حكمه ..؟ )صدام (مب تفسر/ وقعت أزمات

 مواقف عباس حلمى الثانى من سلطات االحتالل فى بداية حكمه ..؟ /وضح

 

  م تطلع إلى مزاولة جميع سلطاته كاملة بعيداً عن سلطة 1892عندما تولى عباس الحكم

 :أوقعه ذلك فى أزمات مع سلطات االحتالل البريطانى أشهرها  المعتمد البريطانى

  م وكان معروفاً 1893من رئاسة الوزارة فى يناير مصطفى فهمى بعزلقام الخديوى عباس

باشا دون الرجوع الى المعتمد البريطانى كرومر  حسين فخرىبخضوعه التام  لإلنجليز وتعيين 

 وترتب على ذلك  :
 اعترض كرومر على ذلك ولجأ إلى حكومته فى لندن . (1
 ا وهو اإليعازاضطر الخديوى إلى المهادنة وتم التوصل إلى حل يحفظ  كرامته إلى حد م (2

 بالوزارة رياض باشاإلى حسين فخرى بتقديم استقالته وتكليف  
 ولقد وعى الخديوى هذا الدرس ولم يفكر فى المواجهة مع كرومر مرة أخرى . (3
 .تراجع الخديوى عن مواقفه المتشددة مع االحتالل على حساب الحركة الوطنية  (4

 

 .؟م )عهد عباس حلمى(19أواخر القرن عوامل منو احلركة الوطنية ضد االحتالل وضح /

 م .؟19واملقاومة لدى املصرييـن ضد االحتالل أواخر القرن  مب تفسر/  زيادة روح املعارضة

 

 ( ما النتائج)  ( مواقف الخديوى عباس حلمى المتشددة ضد االحتالل 1
 

 أوقعه ذلك فى أزمات سياسية مع المعتمد البريطانى كرومر -1
 حلمى المتشددة ضد االحتالل روح المقاومة والمعارضة لدى المصريين .شجعت مواقف عباس  -2
 بدأ مجلس شورى القوانين يهتم باألمور السياسية وكان ممنوعاً من مناقشتها فطالب بــ .. -3

  مناقشة الميزانية                         التوقف عن تعيين األجانب فى الوظائف العليا 

        حل مشكلة الديون العقارية       . وضع نظام جديد للضرائب 
 

 

 

 ( أيد باألدلة)         ازدهارالمناخ الثقافى والفكرى العام             ( 2
                                                                                       

  بسبب  :  19على نمو الروح الوطنية فى اواخر القرن ساعد المناخ الفكرى والثقافى 
 انتشار صحافة الرأى التى كانت مليئة بالمقاالت والدراسات من كل نوع . (1

 با تؤتى بثمارها ألن العائدون تطلعوا وبدأت سياسة البعثات التى ارسلها إسماعيل إلى اور (2
 مثل التى شاهدوها فى اوروبا . وحرية رأى الى اقامة حياة نيابية

 انتشار الصالونات الفكرية والمنتديات األدبية فى مصر (3

  فى ظل هذا المناخ الثقافى والسياسى ظهرت شخصيات وطنية حملوا لواء المقاومة مثل
 مصطفى كامل ومحمد فريد
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  أيد باألدلة/ كان املناخ السياسى مناسبا لظهور مصطفى كامل ..؟

 عباس من المصريين فى بداية حكمه تقرب الخديو (1

  المتشددة ضد االحتالل  الوطنية و مواقف الخديو عباس حلمى (2

 شجعت مواقف عباس حلمى المتشددة ضد االحتالل روح المقاومة والمعارضة لدى المصريين . (3
 بدأ مجلس شورى القوانين يهتم باألمور السياسية وكان ممنوعاً من مناقشتها (4

 

 توجهات كفاح مصطفى كامل ضد االحتالل قبل حادثة فاشودة ..؟ تعددتأيد باألدلة/

 وضح / سياسة مصطفى كامل فى الكفاح الوطنى ضد االحتالل ؟ 

 : قامت سياسة مصطفى كامل على ثالثة محاور وقام بالتنيسق مع كال من 
كامل على تنسيق افكاره مع مع الخديوى حتى ال يقع فى  الشقاق  مصطفىعمل :الخديوى  (1

 والخالف الذى حدث بين توفيق وعرابى .
عمل على التنسيق والتفاهم مع السلطان العثمانى نظراً لتبعية مصر للدولة العثمانية السلطان: (2

 ليز عن مصر .جالء القوات التركية عن اليونان مقابل جالء اإلنج 1897وقد اقترح على السلطان 
استغل مصطفى كامل اعتراض فرنسا على بقاء إنجلترا فى مصر فإتصل بالسياسيين  فرنسا : (3

 جولييت آدموالمثقفين والصحفيين الفرنسيين وعقد معهم عالقات شخصية وفى مقدمتهم مدام 
 من مصر وسافر أكثر من مرة الى فرنسا والى مدن اوروبا مطالبا بجالء انجلترا األديبة والسياسية 

  

 ماذا حيدث اذا / مل ينسق مصطفى كامل أفكاره مع السلطان العثمانى .؟

............................................................................................................................ 
 

 
 

 

 

 

 م..؟1898مب تفسر/ حادثة فاشودة 

 أيد باألدلة / استغلت الدول االوروبية الثورة املهدية القتسام امالك مصر فى افريقيا ؟

 م..؟1884انسحاب اجليش املصرى من السودان فى أعقاب الثورة املهدية عام  ما نتائج /

 

  وانسحاب الجيش المصرى من  الثورة المهديةفى اعقاب  1898وقعت حادثة فاشودة عام

 اقتسمت الدول االوروبية ممتلكات مصر فى افريقيا على النحو التالى : 1884السودان 
 

 غندا والجزء الجنوبى من مديرية خط االستواء وأ:  إنجلترااحتلت  (1
 : تاجورة وجيبوتى . فرنسااحتلت ( 3          جردفوى: اريتريا و  إيطاليااحتلت  (2

 

 فاشودةحملة إلحتالل  تاعتزمت فرنسا صد توغل اإلستعمار اإلنجليزى فى قلب افريقيا فأرسل  

  بإعتبارها أرضاً مصرية ومن ثم أرسلت هى احتجت إنجلترا بإسم مصر على احتالل فرنسا لفاشودة

 نسحاب فرنسا منبالمواجهة غير المسلحة وا  األخرى حملة عسكرية لفاشودة وانتهى االمر
 م1898فاشودة بعد اتصاالت دبلوماسية بين الدولتين ديسمبر  

 

 ما النتائج املرتتبة على / حادثة فاشودة بالنسبة للخديوى عباس حلمى الثانى ؟

 )بم تفسر (            عباس أول المنهزمين بعد حادثة فاشودة الخديوكان  (1
لفتح باب المسألة المصرية  يعتقدون ان فرنسا احتلت فاشودةكانوا  ومعه الوطنيين  ألن الخديو

دب اليأس فى ف مصر ولكن هذا لم يحدث وضاعت آمالهممن جالء المناقشة واجبار انجلترا على  

 عباس أول المنهزمين وبدا فى ترتيب حساباته ولجأ الى المسالمة .!الخديونفوس الوطنيين وكان 

اشودة مدينة سودانية تقع ف

اعالى النيل االبيض عند 

 التقائه بنهر السوباط



 

 
 01009132136أ/ أحـــــــمد طـــلب    م/  67

 للثانوية العامةخ التاري  خؤرـــــسلسلة امل

تراجع الخديو عن سياسة التشدد وبدأ سياسة المسالمة والمهادنة مع سلطات االحتالل البريطانى ( 2

 : ) الدليل (

 (أول مظاهر المسالمة )  بين مصر وبريطانيا 1899توقيع اتفاقية الحكم الثنائى للسودان  يناير 
 (لتستطيع انجلترا مواجهة فرنسا او غيرها من الدول باعتبارها شريكة لمصر فى حكم السودان ) (بم تفسر)  

  م 1900قام الخديو بزيارة لندن سنة 

 م(1911م: 1907المعتمد البريطانى جورست والذى خلف كرومر)  و الوفاق بين عباس 
 

 ما النتائج املرتتبة على / حادثة فاشودة بالنسبة ملصطفى كامل ؟ 

 ادرك مصطفى كامل بعد حادثة فاشودة إستحالة اإلعتماد على الخديوى فى معاداة االنجليز . (1
 الحياة وال حياة مع اليأس ""اليأس مع لم ييأس مصطفى كامل  فقال عبارته المشهورة   (2
 الروح الوطنية وتبصير الناس بخطورة االحتالل الوعى و كثف نشاطه من اجل ايقاظ (3
  م التى تنادى بالجالء والدستور .1900سنة  جريدة اللواءأسس  (4
 اعتمد على الدولة العثمانية لمواجهة اإلنجليز فى إطار حركة الجامعة اإلسالمية ولذلك أصدر (5

 م . 1905( عام العالم اإلسالمى جريدة اسبوعية بإسم )  
 نجح مصطفى كامل باسلوب المحاماة  فى تنبيه الضمير العالمى الى حقوق مصر فى االستقالل والجالء  (6

لكن سياسة المصالح المشتركة الدولية وسياسة الوفاق بين الخديو ) 

 واالنجليز ادت الى تغييب الضمير وتكسير الوعى (
 

 
 

 ما النتائج املرتتبة على / حادثة فاشودة بالنسبة الجنلرتا وفرنسا .. ؟

  كانت حادثة فاشودة مقدمة لسياسة التحالف بين انجلترا وفرنسا بدال من المواجهة المسلحة 

  م بين إنجلترا وفرنسا1904كانت فاشودة مقدمة لعقد الوفاق الودى 
 
 

  
 

 

 م .. ؟1904الودى بيـن اجنلرتا وفرنسا ما الظروف التى ادت اىل عقد الوفاق  

 كانت فاشودة مقدمة لسياسة الوفاق بين إنجلترا وفرنسا . (1
م وراء 1903لتواجه الدولتان قوة ألمانيا المتنامية فى اوروبا فكانت زيارة ملك إنجلترا لفرنسا  (2

 سياسة الوفاق .
 والنمسا وايطاليا .رغبة انجلترا وفرنسا فى التحالف مع روسيا ضد تحالف المانيا  (3
 رغبة فرنسا فى بسط سيطرتها على المغرب بعد احتاللها للجزائر وتونس  (4

 

 ما اهم نصوص الوفاق الودى ؟  

" تطلق إنجلترا يد فرنسا فى مراكش مقابل أن تطلق فرنسا بجالء يد انجلترا فى مصر مصر" 
 (انجلترا ال تنوى تغيير الحالة السياسية فى مصر) وهذا معناه ان 

 

 ) وضح أثر الوفاق الودى .؟(ما النتائج املرتتبة على / الوفاق الودى بيـن اجنلرتا وفرنسا ؟ 

 أطمأنت إنجلترا لعدم أى معارضة دولية لها فى مصر . (1
 اشتدت إنجلترا فى التضييق على الوطنيين وواجهتهم بقوة . (2
 اتهم كرومر المصريين بعدم الكفاءة للحكم الذاتى  . (3
ى المصريين كما فى حادثة دنشواى بدرجة التتناسب مع فى اصدار االحكام عل اشتدت انجلترا (4

 الحادث حيث كان المقصود هو اخماد صوت الوطنيين الى األبد
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 م على مصطفى كامل؟1906ما النتائج املرتتبة على / حادثة دنشواى 

 باالحتالل فى مصر واوربا لتنديداستغل مصطفى كامل حادثة دنشواى فى ا (1

 م1907نجلترا بسحب كرومر من مصر وعينت بدال منه " جورست " لتهدئة الموقف قامت إ (2
  اشتدت الحركة الوطنية على عكس ما كانت ترمى اليه ادارة االحتالل . (3
 أدرك مصطفى كامل ضرورة تنظيم الجهود الوطنية فقام بـــ : (4

  1907اعتمد على المصريين فانشأ نادى المدارس العليا والحزب الوطنى . 

 . أصدر مطبعتين إنجليزية وفرنسية من جريدة اللواء للقارىء االوروبى 
 .؟م1906ن فى حادثة دنشواى ـمب تفسر / قسوة األحكام التى اصدرتها اجنلرتا ضد املصريي 

 لها فى مصر بعد عقد الوفاق الودى فاشتدت فى اصدار  ةنت لعدم وجود معارضة دوليأبعد أن اطم

 كما فى حادثة دنشواى بدرجة التتناسب مع الحادث       االحكام على المصريين

 كان هدف انجلترا  هو اخماد صوت الوطنيين الى األبد 

 

 
 

 
 

 
   

 قاد حممد فريد احلركة الوطنية فى مناخ غري مالئم ؟  /أيد باألدلة   

 قد نضجت تجاه المسالة المصرية .الفرنسى  -كانت سياسة الوفاق اإلنجليزى  (1
 كان الخديوى عباس حلمى قد آمن بعدم معاداة إنجلترا ورتب اوضاعه مع االحتالل . (2
تنكر الخديو للحركة الوطنية خاصة عندما تولى جورست خلفا لكرومر واتبع معه سياسة التفاهم  (3

 م( .1911-1907) والوفاق  
 لمعتمد كتشنرق على الوطنيين التى اتبعها ايسياسة التضي (4

 

 ما النتائج املرتتبة على / اتباع اخلديوى عباس سياسة الوفاق مع املعتمد جورست ..؟

 تنكر الخديوى عباس حلمى للحركة الوطنية وأصبح العداء بينهما صريحا 

 قاد محمد فريد الحركة الوطنية فى مناخ غير مالئم 

 ريطانى الرقابة على تصرفات الخديوى .بخفف المعتمد ال 

 . توسيع سلطات مجلس النظار و ايقاف سياسة الجلنرة 
 

 

  ؟فى مصر . سياسة جورست وسياسة كتشنر / قارن بنت   

 

 الوطنية .؟م وضعف احلركة 1911ما العالقة بيـن / وفاة املعتمد جورست 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

  م1911سياسة كتشنر سياسة جورست

  . عمل على تخفيف الرقابة على الخديوى 

 ةنجلزايقاف سياسة ال . 

 . اطالق يد المصريين فى إدارة شئون بالدهم 

  تمصير اإلدارة تدريجيا 

  توسيع سلطات مجلس النظار 

 زاد من التباعد بين  الوطنيين و الخديو 

  التضييق على الوطنيين والقبض عليهم كما

 حدث للزعيم محمد فريد .

 . فرض سياسة الجلنرة 

  فرض سياسة الحكم المطلق 

 فرض سياسة القبضة الحديدية 

توفى مصطفى كامل 

م وخلفه محمد فريد1908  
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 ؟ وضح وسائل  كفاح حممد فريد

م وقام بتوسيع دائرته فضم إليه 1908قاد محمد فريد الحزب الوطنى بعد وفاة مصطفى كامل (1

 النقابات العمالية بعد ان كان قاصرا على المثقفين .

 م .1909شارك فى تكوين نقابات عمال الصنائع اليدوية سنة  (1

 الشعب وتعليمه .أهتم بإنشاء المدارس الليلية لتثقيف عامة  (2

 حكم على محمد فريد بالسجن النه كتب عبارات حماسية فى مقدمة ديوان شعر بعنوان  وطنيتى  (3
 . 1912واخذت السلطات البريطانية تتعقب نشاط محمد فريد حتى تم اعتقاله عام 

ليواصل نضاله ضد االحتالل فى المحافل  1912فضل محمد فريد ترك مصر اختياريا فى مارس  (4

 م فى المانيا1919ية حتى توفى فى خريف الدول
 

  عام نشأة األحزاب السياسية فى مصر ؟ 1907دلل على صحة العبارة/ يعترب عام  

  لم يكن الحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل وحده فى النضال ضد االحتالل وان كان اعالها

عض االخر نشا فى احضان وابصوتا ولكن كان هناك احزابا اخرى بعضها نشا فى احضان االحتالل 

  الخديو

 وان اختلفت الء والدستور والحياة النيابية ,كانت كل األحزاب تناضل ضد االنجليز وتطالب بالج

 طريقة كل حزب حسب مصالحه وقواه السياسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صائد الدرجات النهائية                                    
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 ما العالقة بيـن .؟

 ) بوكليت (                                              مواقف عباس حلمى ومصطفى كامل من الدولة العثمانية  (1

  ) بوكليت (                                                   م وضعف الحركة الوطنيةفى مصر1911وفاة جورست  (2
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 ( 2018)ث .ع                                                  ثاق النزاهة وضرب انجلترا لالسكندرية  مي (4
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 01009132136أ/ أحـــــــمد طـــلب    م/  71

 للثانوية العامةخ التاري  خؤرـــــسلسلة امل
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 ( 2018)ث .ع                                   ية حكم الخديو توفيق لم يتم التخلص من وزارة شريف باشا فى بدا (8
  ( 2018)ث .ع                                        لم يخضع التعليم فى مصر لسياسة المستشار االنجليزى دنلوب  (9

 لم ينقل االميراالى عبد العال حلمي الى ديون الحربية  (10
 م1881حياة نيابية فى مصر منذ عام  وافقت انجلترا وفرنسا على قيام (11
 م الموقع فى مؤتمر اآلستانه1882احترمت انجلترا ميثاق النزاهة  (12
 ( 2009)ث .ع                               نجح الجيش المصرى فى القضاء على الثورة المهدية فى السودان   (13
 م1881ستجاب العرابيين ألوامر الخديو توفيق بعد مايو  (14
 نجحت فرنسا فى تحقيق اهدافها فى مؤتمر االستانة  (15
 نجحت الثورة العرابية فى تحقيق اهدافها (16

 التارخيية .؟ ايد باألدلة 

 ( 2008)ث .ع               كان الخديو عباس اول المنهزمين بعد حادثة فاشودة                                    (1

 ( 2013)ث .ع               استمرار الوجود الدولى لبعض االدارات فى عهد عباس حلمى                         (2

 ( 2010)ث .ع   ) بوكليت (                                     كثرة مظاهر التدخل االجنبى فى عصر اسماعيل  (3
 ( 2002)ث .ع               وزارة رياض باشا              كان تنظيم المراقبة الثنائية بداية التبرم والسخط من (4
 ( 2016)ث .ع                          م يهدف الى تقييد مزايا الخديوية فى مصر 1879كان فرمان اغسطس  (5
 م (2001)ث .ع                                     كان لحادثة فاشودة أثرواضح فى كفاح الزعيم مصطفى كامل  (6
 ( 2007)ث .ع                                 هناك اجراءات أدت الى تدهورالصناعة المصرية فى عهد االحتالل  (7
 ( 2005)ث .ع                                  حدد القانون االساسى لدافرين خطوط االدارة االنجليزية فى مصر  (8
 ( 2017)ث .ع                                                      كان المناخ السياسى مناسبا لظهور مصطفى كامل (9

 ( 2017)ث .ع                          تركم األزمات فى عهد توفيق األمر الذى ادى الى قيام الثورة العرابية (10
 ( 2018)ث .ع          م                1879سبتمبرم وفرمان اغسطس  1872هناك تناقض بين فرمان  (11
 م 1878ناقض الخديو توفيق مرسوم  (12
 م توحد حركة الجيش مع الحركة المدنية 1881أثبتت مطالب مايو  (13
 تعددت توجهات كفاح مصطفى كامل ضد االحتالل البريطانى قبل حادثة فاشودة (14
 ) بوكليت (                      لم تكن الديون السبب الحقيقى وراء تدخل الدول االوروبية فى شئون مصر (15
 م1881يادة شكوك الضباط نحو الخديوى توفيق بعد مطالب مايو ز (16
 لم يستسلم الشعب المصرى  للتدخل االجنبى والحكم المطلق ايام توفيق (17
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 كانت وزارة رياض باشا فى عهد الخديو توفيق خير اداة للدول الدائنة (18
  كان المناخ المالى والسياسي فى عهد توفيق ينذر بالثورة العرابية  (19

 .؟قارن بيـن 

 ( 2010)ث .ع                                                                          سياسة جورست وكتشنر فى مصر  (1
 ( 2018)ث .ع                               سياسة جورست تجاه عباس حلمى وسياسة ونجت تجاه سعد زغلول  (2

 ()                                    كال من الحركة الوطنية واالحتاللسياسة توفيق وعباس حلمى الثنى تجاه  (3
 ( 2007)ث .ع                  فى عهد من صدر (       –قانون المقابلة وقانون التصفية من حيث ) النصوص  (4
 ( 2004.ع )ث ) بوكليت (()           وفى عهد االحتالل -)محمد على ( احوال التعليم فى عهد اسماعيل (5
 ( 2014 )ث .ع              الشبه( –م من حيث) فى عهد من صدر 1879م وفرمان اغسطس 1841فرمانى  (6
 موقف الخديو منهما ( –م ) الشبه واالختالف 1881م ومطالب سبتمبر1881مطالب مايو  (7
 جهه االصدار( –م من حيث ) النصوص 1883م والقانون االساسى 1837القانون االساسى عام  (8
م من حيث اسباب خمول 1930م والحركة الوطنية فى العراق بعد 1892م :1882لحركة الوطنية فى مصر من ا (9

 ) بوكليت (                                  كال منهما                                                                              
 ) بوكليت (    ونتائج القرصنة المتبادلة بين سفن الجزائر وسفن بابا روماحادثة فاشودة على مصطفى كامل  (10
 أهداف جمعية حلوان وأهداف الجمعية الخيرية االسالمية  (11
 المهام ( –م                     ) ظروف التكوين 1880م ولجنة التصفية1878لجنة التحقيق العليا االوروبية (12
 النتائج( -المطالب –) األسباب 1882والمذكرة المشتركة الثانية مايو 1882المذكرة المشتركة االولى يناير (13
 موقف شريف باشا وموقف البارودى من مناقشة الميزانية (14
 حهما الوطنىاالمصاعب التى واجهت مصطفى كامل والمصاعب التى واجهت محمد فريد فى كف (15

 اجب عما يأتى ..؟

 ت الشعب من استبداد الخديو ورياض باشاوضح موقف طبقا (1
  م1881دوافع مظاهرة عابدين سبتمبر  (2

 ( 2015)ث .ع        م                                                  1881أهم مطالب جمعية الحزب الوطنى  (3

 ( 2014)ث .ع        م                                                    1881مطالب العرابيين فى اوخر مايو  (4

 ( 2015)ث .ع                                                            لتطوير الصناعه المصرية  ما مقترحاتك (5

 ( 2016)ث .ع                                        اصطدام عباس حلمى الثانى مع االنجليز فى بداية حكمه  (6
 ( 2016)ث .ع                                  الحتالل لبريطانى على السياسة التعليمية فى مصر أثراوضح  (7
 ( 2017)ث .ع                                                     وضح موقف داود باشا من الضباط الوطنيين  (8
 ( 2017)ث .ع                                         دوافع انجلترا وفرنسا الرسال المذكرة المشتركة الثانية (9

 ( 2017)ث .ع                                     م1882موقف انجلترا وفرنسا من تشكيل مجلس النواب  (10
 ( 2014)ث .ع       م                                    1881دور العرابيين فى تكوين مجلس النواب عام  (11

 ( 2018)ث .ع                                                وضح كيف كان البنك االهلى كارثة على مصر  (12
 ( 2018)ث .ع    حدد المقصود بالبيوع الجبرية                                                                   (13

 وضح هيئات الحكم والسلطة فى عهد عباس حلمى الثانى (14

 ) بوكليت ( ()                                                           وضح أثر الوفاق الودى على مصر  (15

 موقف الخديو عباس حلمى الثانى من مصطفى كامل والحركة الوطنية بعد حادثة فاشودة (16
 وضح ظروف تكوين المجلس العرفى فى عهد توفيق  (17
 م1881موقف العرابيين من شريف باشا عند توليه الوزارة فى سبتمبر  (18
 موقف العرابيين من سلطان باشا رئيس مجلس النواب (19
 م 1882السكندرية فى يونيه ما تقيمك لمذابح ا (20
 ما تقيمك للمذكرة المشتركة االولى والثانية التى ارسلتهم انجلترا وفرنسا  (21
 ما تقيمك لمؤامرة الضباط الجراكسة  (22
 ( 2017)ث .ع                                                                         ما تقيمك لجمعية االنتقام  (23
 ( 2017)ث .ع                                  ما رأيك فى موقف توفيق من مؤامرة الضباط الشراكسة  (24
 ما تقيمك لموقف السلطان العثمان من الثورة العرابية  (25
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  ما تقيمك لسياسة المستشار االنجليزى دنلوب فى مصر (26
 ما رأيك فى : لجنة التحقيقي العليا االوروبية  (27

 وضح كفاح محمد فريد ضد االحتالل البريطانى  (28
 ()             وضح احوال مصر االقتصادية فى عهد توفيق                                                       (29
 ()               وضح موقف طبقات الشعب المصرى من استبداد الخديو توفيق ورياض باشا              (30

 ()         وضح االسباب التى دفعت اسماعيل الى االقتراض                                                     (31

 ()                                                 وضح االسباب المباشرة للتدخل االجنبى فى شئون مصر  (32

 ()                            نسا منه م وموقف انجلترا وفر1879وضح اهم نصوص فرمان اغسطس  (33
 ) بوكليت (       وضح وسائل مصطفى كامل لمواجهة االحتالل قبل حادثة فاشودة                            (34
 ) بوكليت (                        وضح الظروف الصعبة التى واجهت  الحركة الوطنية فى عهد محمد فريد  (35
 ) بوكليت (                                     م1882االوروبية من احتالل انجلترا لمصر وضح موقف الدول  (36
 ) بوكليت (                وضح اوضاع كبار مالك االرض الزراعية فى مصر فى ظل االحتالل البريطانى  (37
 ( 2017)ث .ع  ) بوكليت (                                وجه النقد الى : قانون التصفية                      (38
 ( 2015)ث .ع         وجه النقد الى : وزارة رياض باشا فى عهد توفيق                                        (39
 ) بوكليت (                               وجه النقد الى : اعتماد مصطفى كامل على فرنسا فى الكفاح الوطنى  (40
 ) بوكليت (        وجه النقد الى : الئحة تنظيم المراقبة الثنائية                                                    (41
 ) بوكليت (                                       م1898وجه النقد الى : انشاء بريطانيا البنك االهلى فى مصر  (42
  ) بوكليت (                    ما الدروس المستفادة من موقف فرنسا من مصطفى كامل بعد الوفاق الودى  (43

 ( 2018)ث .ع            ما الدروس المستفادة من سياسة اسماعيل بالتوسع فى االقتراض                  (44

 ) بوكليت (       ما الدروس المستفادة من فشل الثورة العرابية                                                   (45

 ( 2018)ث .ع          ما المقصود بقانون التصفية .؟ وما اهم نصوصه                                         (46

 ( مع ذكر السبب فى احلالتيـن ..؟  ( أو عالمة )  ضع عالمة ) 

 ( 2015)ث .ع           م رغم توقيعها ميثاق النزاهة 1882يوليو 11قامت بريطانيا بضرب االسكندرية فى  (1

 ( 2003)ث .ع                           م 1881أيدت انجلترا وفرنسا انشاء مجلس نواب فى مصر فى ديسمبر  (2

 ( 2008 ,  2018)ث .ع                            واجه شريف باشا اثناء توليه الوزارة ضغطا من العسكريين  (3

 ( 2002)ث .ع                                             كانت الديون السبب الحقيقى فى التدخل االجنبى فى مصر  (4

 ( 2015)ث .ع                                                       م 1798رحبت انجلترا وفرنسا بفرمان اغسطس  (5

 ( 2001)ث .ع                           م 1879أصبحت السلطة الفعلية فى يد الخديوى توفيق بعد توليه الحكم  (6

 ( 2005)ث .ع                              م  1875اضطر الخديو اسماعيل الى استقدام بعثة كيف من بريطانيا  (7

 ( 2007)ث .ع                                                  لم يكن الحزب الوطنى وحده فى النضال ضد االنجليز  (8

 ( 2000)ث .ع                        ادت حادثة فاشودة الى ازدياد المواجهة بين الخديو عباس حلمى واالنجليز (9

 ( 2016)ث .ع                    استولى المرابون االجانب والبنوك على االراضى المصرية فى عهد االحتالل  (10
 ( 2000وقفت الدول االوروبية ضد الثورة العرابية )ث .ع  (11

 أتخذ السلطان العثمانى موقفا سلبيا تجاه الثورة العرابية  (12

 (99)ث.ع       الخديوية التى سبق اقرارها السماعيللتققيد مزايا 1879اصدر السلطان فرمان اغسطس  (13
 م 1881مر الخديوفى مايو ارفض العرابيين تنفيذ بعض أو (14

 تعرض االقتصاد المصرى فى عهد االحتالل لخطر التدهور  (15

 تذمر االعيان من وزارة رياض باشا  (16
 حاول شريف باشا التخلص من الضغط العسكرى على حكومته (17
 م سدى  1882قع فى مؤتمر االستانة ذهب ميثاق النزاهة المو (18
 م عاما حاسما لمصر داخليا وخارجيا1875يعتبر عام  (19
 هناك تناقض بين احمد عرابى ومصطفى كامل فى معالجة القضية الوطنية  (20
 م عن أيام حكم اسماعيل1881لم يختلف مجلس شورى النواب المفتتح فى ديسمبر (21
 ) بوكليت (          عقاب االحتالل البريطانى لمصر وطوال عهد توفيق     أكان للصحافة تأثير محدود فى  (22
 ) بوكليت (                كان لعودة المراقبة الثنائية أثرا فى تحسين احوال مصر االقتصادية                   (23



 

 
 01009132136أ/ أحـــــــمد طـــلب    م/  75

 للثانوية العامةخ التاري  خؤرـــــسلسلة امل

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 م..؟1919قبل ثورة  الدولة العثمانية ن لفكرة االستقالل  عنـاملصريي عدم طرحمب تفسر/ 

 س/ وضح موقف مصر من الدولة العثمانية قبل احلرب العاملية األوىل ..؟

 .. كانت مصر ال تريد االنفصال عن الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية األولى بسبب 
 

 ء للسلطان العثماني مصر كانت تحت السيادة العثمانية وتدين بالوال (1

 الشعب المصري كان يشعر بأنه جزء من العالم اإلسالمي وال يشكل قومية منفصلة عنه (2

 الشعب المصرى كان يدين بفكرة الجامعة اإلسالمية باعتباره شعبا مسلما   (3

الحركة الوطنية بزعامة مصطفي كامل ومحمد فريد كان هدفها: هو تحرير مصر من االحتالل  (4

 البريطانى وليس االنفصال عن الدولة العثمانية ألن ذلك يعتبر تفتيت لوحدة العالم االسالمى  

 
 
 
 

 ما النتائج املرتتبة على / احلرب العاملية األوىل على مصر ..؟

 ؟..جراءات يف مصر أثناء احلرب العاملية األولي اجنلرتا بعض  االأيد باألدلة/ اختذت 

 أيد باألدلة / شعر الشعب املصرى بأنه فى سجن كبريأثناء احلرب العاملية األوىل ..؟

 أيد باألدلة / تغري وضع مصر السيساسى واألقتصادى أثناء احلرب العاملية األوىل ..؟

 ( والوضع السياسى فى مصر..؟1914:1918األوىل)قيام احلرب العاملية بيـن/ما العالقة

: سياسيا 

 مما أدى الى انهاء السيادة العثمانية على مصر 1914ى مصرالحماية البريطانية علاعالن انجلتر ( 1

 م1917( ومنحته لقب سلطان حتىحسين كامل ( عزلت انجلترا الخديو عباس حلمى وعينت عمه )2

 . لخدمة القوات الريطانية فى الحرب اجباريا المصريين انجلترا جندت( 3

 ة ..األحكام العرفية وكممت الصحافة ومنعت اجتماعات الجمعية التشريعي انجلترا فرضت( 4

إقتصاديا : 

 . المواشي واستولت على الحبوب الغذائية واألقطان المصرية بأرخص األسعار انجلترا صادرت (1

 رفعت اسعار الحبوب الغذائية والمنسوجات والوقود واجور المواصالت دون زيادة فى االجور ( 2

 مب تفسر/ كانت الظروف الدولية تتهيأ خلدمة الشعب املصرى أثناء احلرب العاملية االوىل  .؟

 

 أثناء احلرب العاملية األوىل ..؟14مبادئة الـعالن الرئيس االمريكى ويلسون مب تفسر/ا 

  الرئيس االمريكى ويلسون لضم شعوب العالم للتحالف والحرب معها ضد تركيا والمانيا سعى

 * مبدأ تاليف عصبة االمم لحل المشاكل سلميا دون حرب باعالنه  والنمسا

          ( حق كل امه فى تقرير مصيرها والحصول على حريتها تقرير المصير )  حق مبدأ*                       

 النتائج املرتتبة على / اعالن الرئيس ويلسون مبادئه اثناء احلرب العاملية األوىل.؟ما 

 ( جذب شعوب العالم للتحالف مع الواليات المتحدة فى الحرب ضد المانيا وتركيا والنمسا1

 ( اعتقد المصريين انه يكفى ان تعرض مصر قضيتها على عصبة االمم للحصول على االستقالل2

 م1919المبادىء أمال للمصريين فى التحرر من االستعمار وظهر ذلك فى قيام ثورة ( أعطت هذه 3

 

 الفصل الرابع /مصر بعداحلرب العاملية األوىل 
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 ..؟انفصال مصر عن الدولة العثمانية بعد احلرب العاملية األولي )القومية املصرية(ظهور فكرة /مب تفسر 

 ..؟بالنسبة ملصرما النتائج املرتتبة على / هزمية الدولة العثمانية فى احلرب العاملية األوىل 

 س/ وضح موقف مصر من الدولة العثمانية بعد احلرب العاملية األوىل ..؟

 

 

 : بعد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية األولى  

 ( سقطت فكرة ) الجامعة اإلسالمية ( الذي دعا اليها السلطان عبد الحميد الثاني  وظهرت فكرة 1

 الجامعة المصرية بمعنى القومية المصرية       

 (ادرك الشعب المصرى انه لم يعد ملزماً بقبول السيادة العثمانية وتطلع إلى االستقالل عنها2

 ( شعر الشعب المصرى انه امة مستقلة ويجب ان يدين بالوالء لحاكم مصرى 3

 (سعد زغلول )فى هدفين .. بزعامة ( تركزت أهداف الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية األولى 4

 * انهاء االحتالل البريطانى        * اعالن مصر دولة مستقلة ذات سيادة      
 

  وقد تعلق أمل المصريين فى تحقيق هذين الهدفين فى مؤتمر الصلح الذى كان مقررا عقده فى
 الحرب العالمية االولى للنظر فى نتائج تسوياتم 1919باريس يونيه 

 
 

 

 
 

 

 م  ) أسباب الثورة ( ) أو( ظروف تكوين الوفد املصرى ..؟1919س/ تكلم عن مقدمات ثورة 

  ذهب سعد زغلول مع زميليه ) على شعراوى و عبد العزيز فهمى ( إلى  1918فى  نوفمبر

( للسماح لهم بالسفر الى انجلترا للتفاوض مع الحكومة  ونجت المندوب السامى البريطانى)

 للسماح لهم بالسفر إلى باريس لعرض القضية المصرية على مؤتمر الصلح ..البريطانية 

  رفض المندوب السامى طلبهم  ألنهم ال يملكون حق التحدث  باسم الشعب المصرى كله 

   الوفد المصرى" )بم تفسر(لذلك قرر سعد زغلول  وزمالؤه تأليف هيئة تسمى " 

  للمطالبة باستقالل البالد ولجمع توكيالت من األمة المصرية تعطيه صفة تمثيل األمة 

  سارعت جماهير الشعب المصرى الى توقيع هذه التوكيالت فأصبح الوفد المصرى العمود الفقرى

 للحركة الوطنية والتف الشعب حول الوفد

 مارس   مالطهم لجزيرة قامت انجلترا بالقبض على سعد زغلول وبعض اعضاء الوفد  ونفته

 م ليصبح هذا الحدث الشرارة التى اشعلت نيران الثورة والتى عمت كل مصر 1919

 م .؟1919ما نتائج / مجع التوكيالت من الشعب املصرى قبل ثورة 

................................................................................................................................................. 
 

 

 م .؟1919إستنتج أسباب ثورة 

  هزيمة الدولة العثمانية وانتهاء السيادة العثمانية على مصر    1919حيث انها من ضمن اسباب ثورة

 والمطالبة باالستقالل التام  عن الدولة العثمانية. 1914

  ومن االسباب  ايضا هدف المصريين التخلص من الحماية البريطانية واسترداد مصر سيادتها على ارضها

 وبروز فكرة الجامعة المصرية والقومية المصرية 

  ومن االسباب ايضا اجراءات انجلترا التعسفية فى مصر اثناء الحرب العالمية االولى 

 يكى ويلسون  بحق كل امة فى تقرير مصيرهاومبدأ تقرير المصير الذى اعلنة الرئيس االمر 

 جزيرة مالطة ونفيهم ال 1919القبض على سعد زغلول وزمالئه يوم  مارس  :السبب  المباشر  
 . 
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 ثورة شعبية شاملة ..؟ 1919مب تفسر / كانت ثورة 

  اندلعت المظاهرات فى القاهرة على يد الطلبة والمثقفين والعمال وتعطلت حركت المواصالت ودارت

 االشتباكات مع رجال البوليس وانتقلت الثورة إلى مدن االقاليم والى القرى  

  ليموالتليفون والتلغراف فانقطعت الصلة بين القاهرة واألقا ه الحديدكبقطع خطوط الس اهل المدن والقرىقام 

  وتكوين اللجان الثورية لتنظيم النضال ضد االنجليز زفتى مدينةاستولى بعض الثوارعلى السلطة كما فى 

  واتخذوا علماً لهم عليه هالل وسطه صليب وخطب المشايخ  المسلمون و األقباطاشترك في الثورة

 أمام مذابح الكنائس وخطب القساوسة على منابر المساجد .

  اصبحت مصر الدولة الوحيدة التى ال تمزق شعبها العصبيات الدينية والقومية بعد توحد المسلمون واالقباط 

  التى شاركت فى الثورة ألول مرة مسجلة بذلك أخطر تطور اجتماعى حيث المرأة المصرية ظهر دور

واجز فى أمرأة وشاركت مع الرجل فى اقامة الح300خرجت المظاهرات النسائية وكان عددهم 

 القوات االنجليزية رالشوارع لمنع مرو
 

 (1919)أهمية ثورة..؟اول ثورة قومية فى تاريخ مصر احلديث    1919تعترب ثورة مب تفسر/  

 ( كانت بداية ظهور األمة المصرية كأمة موحدة تتكون من مصريين )مسلمين وأقباط ( بدون تفرقة1

 فكانت مصر الدولة العربية الوحيدة التى اليمزق شعبها العصبيات الدينية والقومية    

 ( كانت بداية ظهور مصر الحديثة الذى يقوم نظامها السياسى على أساس القومية المصرية.2

 ( كانت بداية عصر االستقالل الوطنى الخالص ألنها كانت تسعى لالستقالل التام عن اى دولة3
 

 م ..؟ 1919ائج املرتتبة على/  اندالع ثورة ما النت

 م..؟1919ماهى السياسة التى اتبعتها اجنلرتا فى مواجهة ثورة 

 

 :واجهت انجلترا الثورة بالشدة والعنف حيث قامت بــ (1

 * بتوجيه الحمالت العسكرية لالنتقام فى الوجه البحرى والصعيد  

 * قصف المدن والقرى بالقنابل من الطائرات ونجحت فى اخماد الثورة بالعنف  

 مثل .. لجأ الشعب المصرى الى المقاومة السلبية (2

 * امتناع قوى الشعب المصرى عن العمل وامتنع الموظفين عن العمل       

 ( قامواالنت قجمعية اليد السوداء والمصرى الح) * ظهور الجمعيات السرية مثل       

 ألنها ادركت انها امام ثورة شعبية شاملة وقامت بــ  : قامت انجلترا بتغيير سياسة العنف (3

 مؤتمر الصلح باريس لحضور والسماح له بالسفر إلى ورفاقه اإلفراج عن سعد زغلول 

  الحماية البريطانية على مصربباريس بالحصول على موافقة دول المؤتمر بسد الطريق أمام الوفد 

 البريطانيةالحماية ب للحصول على اعتراف الشعب المصرى:   لجنة ملنر إرسال 
 

 

 سفر الوفد املصرى اىل باريس .؟ما النتائج املرتتبة على /

 اعرتاف مؤمتر الصلح باحلماية الربيطانية ..؟ أو( )                                                   

 بالحماية البريطانة على مصر فوجىء الوفد باعتراف مؤتمر الصلح( 1

( لم ييأس الوفد المصرى فى باريس وظل فى اوروبا يخاطب برلمانات اوروبا ويطالبهم بعدم 2

 االعتراف بالحماية البريطانية على مصر 

 ( قام الوفد المصرى بقيادة الحركة الوطنية فى مصر عن طريق )لجنة الوفد المركزية ( بالقاهرة3

 )سكرتير اللجنة ( مما ادى الى فشل لجنة ملنر فى مهمتها عبد الرحمن فهمىويعطى تعليماته الى    

  (  ) خيب مؤتمر الصلح فى باريس آمال المصريين الوطنية 

 ألن مؤتمر الصلح اعترف بالحماية البريطانية على مصر فأصبحت الحماية شرعية  
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 م ) احلركة الوطنية ( ..؟1919وضح دور جلنة الوفد املركزية فى ثورة 

 ( بــ عبد الرحمن فهمىتمكنت لجنة الوفد المركزية والسكرتيرالعام ) 

 ( تكوين جهاز سرى من الشباب المتحمس الذى قام بمقاومة االنجليز 1

 ( تنظيم حركة الشعب المصرى ضد االنجليز2

 للوفد المعادية ( تأسيس النقابات العمالية و مقاومة العناصر3

 ( مواجهة لجنة ملنرمما ادى الى فشلها 4
 

 مب تفسر/ فشل جلنة ملنر فى مهمتها فى مصر ..؟

سكرتير لجنة الوفد المركزية( لتوعية الشعب (( ألن سعد زغلول ارسل الى عبد الرحمن فهمى1

المصرى بمقاطعة اللجنة ألن التفاوض مع اللجنة يعنى تنازل الشعب عن وكالته للوفد المصرى 

 المتحدث باسم األمة 

 ( قام الشعب المصرى بمقاطعة لجنة ملنر وخرج فى مظاهرات ضدها 2

حماية  و ال طريق إمام انجلترا سوي طريق ( نتيجة لذلك ادرك ملنر ان الشعب المصرى لن يقبل بال3

 التفاوض مع سعد زغلول والوفد

 ما النتائج املرتتبة على / فشل جلنة ملنر .؟

 ادرك ملنر ان الشعب المصرى لن يقبل بالحماية البريطانية (1

أدرك ملنر ان الشعب المصرى متمسك بالوفد وقائده سعد زغلول و ال طريق إمام انجلترا سوي  (2

 التفاوض مع سعد زغلول والوفدطريق 

 بدأت مرحلة المفاوضات المصرية البريطانية (3

   

 
 

 م بعدة مراحل ..؟1919أيد باألدلة / مرت املفاوضات املصرية الربيطانية بعد ثورة 

 م1936( :: انتهت بتوقيع معاهدة 1936 - 1920( المرحلة األولى من المفاوضات من عام ) 1

م وعودة 1936م ( :: الغاء معاهدة 1951 –م 1946( المرحلة الثانية من المفاوضات من عام )2

 النضال المسلح ضد االنجليز .

 
  

 

 

 م..؟1920ملنر   –مب تفسر / فشل مفاوضات سعد 

 لم تحقق هذه المفاوضات أهداف مصر وهى : (1
 * إلغاء الحماية البريطانية على مصر            

 *اعتراف  بريطانيا  باستقالل مصر التام الداخلي والخارجي           

 فشلت بسبب إصرار انجلترا على تحويل استقالل مصر إلى  استقالل صورى عن طريق:     (2
 عالقات مستقلة مع الدول األخرى *  حرمان مصر من الحق في إقامة        

 *  حماية انجلترا األقليات والمصالح االجنبيه فى مصر          

 رفض سعد زغلول توقيع معاهدة مع بريطانيا ألنها تعطى لمصر استقالال صوريا( 3
 

 ملنر..؟ –ما املنتائج املرتتبة على / فشل مفاوضات سعد 

 ( رفض سعد زغلول عقد معاهدة مع بريطانيا ألنها تعطى لمصر استقالل صورى1

 بالمحيط الهندىسيشل ( القبض على سعد زغلول وزمالؤه ونفيهم إلى جزيرة 2

 م1922فبراير  28( التمهيد إلصدار تصريح 3
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  ملنر -بعد فشل مفاوضات سعد  أصدرته الحكومة البريطانية  ....  ظروف اصداره  

 (  إلغاء الحماية البريطانية1.. نصوص التصريح  

                      ( االعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة2                           
               

 فرباير..؟(28)وجه النقد لتصريح  ) عيوب التصريح ( وهى .. مع حتفضات أربعة                     
 

 إنجلترا بمصر .حق بريطانيا فى تأمين مواصالتها فى مصر... لتبرير وجود جيش  - 1

 حق بريطانيا فى الدفاع عن مصر ... لتبرير منع تكوين جيش مصرى قوى . - 2

 حق بريطانيا فى حماية المصالح االجنبية واألقليات ... لتبرير تدخلها فى شئون مصر . - 3

 حق بريطانيا فى التصرف فى السودان  - 4

 م..؟1922فربار 28ما النتائج املرتتبة على تصريح  

 ورفضه الشعب المصرى نـم األمانى الوطنية الكاملة للمصريي1922فبراير 28يحقق تصريح  لم (1

 م    1922( في  مارس  الملك فؤاد األولرفع لقب حاكم مصر من سلطان إلي ملك )  (2

 م1923أعطي مصر حق اتخاذ الدستور كأساس للحكم فتشكلت لجنة لوضع دستور  (3

 وهى أن األمة أصبحت مصدر السلطات بدال من الحاكم )الديمقراطية( دخول مصرالمرحلة الليبرالية (4
 

 

 م له مزايا على املستوييـن الداخلى واخلارجى ؟1922فرباير  28أيد باألدلة / تصريح 

   على مستوى االستقالل الداخلى 
 م1923اعطى لمصر حق اتخاذ الدستور نظاماً للحكم فيها وتألفت لجنة لوضع دستور  - 1

 1922رفع لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك فأصبح السلطان فؤاد يسمى الملك فؤاد مارس - 2

 دخول مصر المرحلة الليبرالية وتعنى أن األمة أصبحت مصدر السلطات بدال من الحاكم   -3

   على مستوى االستقالل الخارجى 
 سقوط الحماية البريطانية . - 1

 سيادة مما رفع شأن مصر بالنسبة للدول الخارجية .االعتراف بمصر دولة مستقلة ذات  - 2
 

 .؟نـم األمانى الوطنية الكاملة للمصريي1922فرباير 28مل حيقق تصريح أيد باألدلة /

 ....,......,......,.........التحفظات األربعة وهى  : بسبب
 

 

 
 

 م اعطى لمصر وضع دستور يكون اساسا للحكم 1922فبراير  28بعد تصريح ...  ظروف اصداره

 فتشكلت لجنة لوضع الدستور ...                      

  تدخل الملك فؤاد فى عمل اللجنة لينتزع لنفسه سلطات دستورية ليتحكم فى شئون الحكم 
 

 م من العيوب ..؟1923أيد باألدلة / مل خيلو دستور 

 ..؟جتربة دميقراطية ناقصة  1923كان دستور /                        

 من حق الملك حل البرلمان والوزارة دون قيد أو شرط  (1

( وفيها ان األمة هى مصدر السلطات اال ان 23احتوائه على نصوص متعارضه ..مثل المادة) (2

 اة الليبراليةمما اثر على الحيالملك من الناحية الفاعلية ظل هو مصدر السلطات 
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 م( 1923م بعض املبادىء الليربالية ..؟ ) مميزات دستور 1923أيد باألدلة / تضمن دستور 

 

حرية إبداء الرأى وحرية الصحافة وحرية اإلعتقاد)الدين هلل والوطن للجميع ( و حرية اإلجتماع  - 1

 واألخالق وتكوين الجمعيات واألحزاب في حدود القانون والتقاليد

 المساواة بين جميع المصريين أمام القانون فى الحقوق والواجبات  -2

 حرمة المنازل وحرمة الملكية فال ينزع من أحد ملكه إال للمنفعة العامة وبشرط تعويضه . -3

 حظر الرقابة على الصحف اال فى حالة حماية المجتمع من االفكار الهدامة -4

 تنفيذية و قضائية (  حيث تكون ..مبدأ فصل السلطات الثالثة ) تشريعية و  -4

 السلطة التنفيذية للملك بواسطة وزرائه والوزارة مسئولة امام البرلمان وليست امام الملك 

 السلطة التشريعية يتوالها البرلمان المنتخب بواسطة الشعب 

 ..؟1923ما النتائج املرتتبة على / دستور 

 باألغلبية%  90حزب الوفد بنسبة  وفاز فيهااالنتخابات   يت إجر -1

 ( وزارة الشعب)1924دستورية فى تاريخ مصر  شعبية ول وزارةكأوزارة  السعد زغلول ألف  -2

  م على احلياة الليربالية فى مصر ..؟1923وضح/ أثر دستور 

 ) ج: العيوب والمميزات للدستور(
 

 

 

 ..؟نعمت مصر  فى عهد  وزارة  سعد زغلول باول اجنازات احلياة الدستورية أيد باألدلة / 

 عملت على  ترقية البالد سياسيا  واقتصاديا واجتماعيا : زغلول الن حكومة سعد 

  تشجيع الحركة الوطنية فى السودان بهدف تحقيق الوحدة بين مصر والسودان * :  سياسيا (1

 وادى النيل من االنجليزتحرير * العمل على                 

 حالل الموظفين المصريين محل االجانبإاالدارة المصرية ب * تمصير                         
 

 )التعليم فى عهد وزارة الشعب(                 زيادة ميزانية التعليم * :  جتماعياا (2  

 للبنين والبناتوضع مشروع قانون التعليم االجبارى *                         

 فصل العملة المصرية عن العملة االنجليزية* :  اقتصاديا( 3  

 بيع اجزاء من اراضى الحكومة لصغار المزارعين*                          

 تخليص الحياة االقتصادية من السيطرة االجنبية                         * 

 وضح موقف بريطانيا من وزارة الشعب ..؟

  انجلترا من سياسة وزارة الشعب برئاسة سعد زغلول ألنها اشعلت الحركة الوطنية فى غضبت

 مصر والسودان فى الوقت التى كانت انجلترا ترغب فى فصل مصر عن السودان ..

 مكدونالد(  –قامت الحكومة البريطانية بالدخول فى مفاوضات مع الحكومة المصرية) مفاوضات سعد 

 
 

 

 

 
 

 

 ()اول المفاوضات فى الحكم الدستورى   مفاوضات سعد/ مكدونالد .؟مب تفسر/ فشل 

  كان هدف المفاوضات رغبه سعد زغلول في عقد معاهده تحقق لمصراالستقالل التام ولبريطانيا

 مصالحها ..ولكنها فشلت بسبب ..

 إصرار بريطانيا علي السيطرة على سياسة مصر الداخلية و الخارجية  -1

 بريطانيا علي بقاء القوات البريطانية في قناة السويسإصرار   -2
 

 ما النتائج املرتتبة على / فشل مفاوضات سعد/ مكدونالد ..؟

  قام المصرييـن باغتيال السير لى ستاك قائد عام الجيش المصرى متصورين بأنهم يخدمون

 مصر ولكن هذا اضر بالحركة الوطنية ..حيث قدم سعد زغلول استقالته من الوزارة  مصلحة
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 ما النتائج املرتتبة على / اغتيال السري ىل ستاك)  السردار( ..؟

 ..؟ن احلياة السياسة مبصر ـستاك بايدى مصريي ىلاغتيال السري   ضرأيد باألدلة /أ

 فيه بــ .. توجيه إنذار لسعد زغلول تطالبقامت انجلترا ب 
 ) دفع تعويض مالي كبير ) نصف مليون جنيه 

 سحب الجيش المصري من السودان مما يعنى فصل مصر عن السودان 

  أمرت قواتها باحتالل جمارك اإلسكندرية 

  رفض سعد زغلول اإلنذار وقدم استقالته للملك وبذلك سقطت اول حكومة شعبية منتخبة

 بارادة الشعب المصرى 

  كان هذا بداية انتكاس وبتشكيل الوزارة والتى قبلت االنذار احمد زيور باشاعهد الملك الى

 الحركة الوطنية 
 

 مب تفسر/ انتكاس احلركة الوطنية بعد مقتل السري ىل ستاك  )السردار ( ..؟

  استقالة سعد زغلول من الوزارة وبالتالي سقطت اول حكومة شعبية منتخبة بارادة الشعب المصرى 

 بالدكتاتورية والعبث بالدستور ؤادتمسك الملك ف )  ) 

حيث قام بحل مجلس النواب فى اول يوم انعقاده بعد فوز حزب الوفد منتهكا بذلك الدستور وقد  

 شجعه على ذلك تأييد االنجليز له وصدام الوفد مع االنجليز

 زغلول سعدل تمسك الشعب بالحياة النيابية واجبر الملك على اعادتها فتدخلت انجلترا لمنع تشكي 
 بتشكيل وزارة ائتالفية عدلى يكن للوزارة وتم تكليف

  شجع الملك أحزاب األقلية لالنقالب على االئتالف وتكليفها برئاسة الحكومة مخالفة للدستور

 وتأييدا للدكتاتورية مثل :

  ألنه  القبضة الحديديةوعرفت بوزارة  م(1928باشا )محمد محمود وزارة

 والحريات الشخصية وادخل المعارضين السجونعطل الحياة النيابية 

  الذى حكم البالد حكما ديكتاتوريا وحل البرلمان  م(1930)اسماعيل صدقى وزارة

مما ادى الى  م زاد فيه من صالحيات الملك1930م وأصدر دستور 1923والغى دستور 

 عودة الحكم الديكتاتورى وهو يتفق مع ميول الملك فؤاد الديكتاتورية

  الصراع الحزبى وانشغال الشعب عن الكفاح ضد انجلترا بالصراع ضد الحكم الديكتاتورى .!اشتعال 
 

 م1930م و وزارة امساعيل صدقى 1928س/ وجه النقد اىل : وزارة حممد حممود 

 ..................................................م( 1928( وزارة محمد محمود باشا )1
  ....................................................................................................... 
 .................................................. م(1930وزارة اسماعيل صدقى )( 2
  ....................................................................................................... 

 م .؟1930س/ ما تقيمك لدستور 

....................................................................................................... 
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 (..؟م بيـن مصر وبريطانيا ) األسباب 1936س/ وضح الظروف التى أدت اىل عقد معاهدة 

 ( توفيق نسيم) فى عهد وزارة   م1935توتر الموقف الدولي بسبب غزو ايطاليا للحبشة  (1

 ظهور بوادر أزمة جديدة هي الحرب العالمية الثانية  (2

 وعقد معاهدة مع بريطانياطلب الوفد إجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات األربعة  (3

إن بالده  تريد التعامل م 1935صمويل هورتهربت انجلترا و صرح وزير الخارجية البريطاني  (4

 مما ادى الى :  مع مصر بحرية دون قيود
 

 

 (م ..؟1935الخارجية البريطانى صمويل هو ر  تصريح وزير ) ما نتائج
 اشتعال الثورة واندالع المظاهرات وتعطلت وسائل المواصالت 

  م وعقد المعاهدة مع بريطانيا1923إلعادة دستور تألفت جبهة وطنية 

  تراجعت بريطانيا وأمرت الملك بإعادة الدستور ووافقت على عقد المعاهدة بشرط ان يكون االتفاق

 مع جميع األحزاب حتى ال تتعرض المعاهدة للمزايدات بعد توقيعها

  1936يناير بتشكيل الوزارة علي ماهرقام توفيق نسيم بتقديم استقالتة من الوزارة وكلف الملك 

 بهدف:اجراء انتخابات حرة 

  معاهدة البتشكيل وفد للتفاوض مع االنجليز علي عقد م(   1936)مرسوم فبرايرأصدر الملك 

 الحزب الوطنىمن جميع األحزاب ماعدا 

   الجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخم( 1936)مرسومين مارس 
 

 

 م الكثري من املكاسب ملصر.؟) نصوص املعاهدة(1936معاهدة أيد باألدلة التارخيية / حققت 

 

 انتهاء احتالل مصر عسكرياً مع استمرار قوات االحتالل فيى بعض المناطق (1

 انضمام مصر لعصبة األمم باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة (2

 إلغاء االمتيازات األجنبية   (3

 تقوية الجيش المصرى حتى يمكن له الدفاع عن قناة السويس فاذا وصل لهذه القوة تنسحب  (4

 القوات اإلنجليزية .

 سحب جميع الموظفين االنجليز من الجيش المصرى وخروج العنصر األوروبى من البوليس (5

 المصرى والغاء ادارة األمن األوروبية واعتبار مصر هى المسئولة عن حماية األجانب

 ة  مصر فى عقد المعاهدات السياسية مع الدول األجنبية بشرط أال تتعارض مع المعاهدة .حري (6

 عودة الجيش المصرى إلى السودان واعتراف بريطانيا باإلدارة المشتركة مع مصر للسودان . (7
 

 

 

 م اىل استقالل حقيقى ملصر ..؟)عيوب املعاهدة(1936أيد باألدلة / مل تؤدى معاهدة 

 انجليزية في بعض المناطق منها منطقة قناة السويسبقاء قوات  (1

 عوده الحكم المشترك إلى السودان بدال من االستقالل   (2

 تدخل بريطانيا فى شئون مصر الداخلية اثناء الحرب العالمية الثانية  (3

 م .؟1936وضح وضع السودان بعد معاهدة 

اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر  بسبب استمرارم 1936بعد معاهدة كثيرا  لم يتغير وضع السودان 

 عودة الجيش المصرى للسودانوبريطانيا للسودان رغم 
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 م ..؟1936ما النتائج املرتتبة على / معاهدة 

 م ..؟1936يف مصر  بعد معاهدة والدولية  وضح املتغريات الداخلية

 ( تحولت العالقات بين مصر وبريطانيا من احتالل إلى تحالف1

 العرش وتعيين على ماهر باشا  فاروق الشاب الملك( ازداد نفوذ القصر وسيطرته مع اعتالء 2

 رئيساً للديوان الملكى      

 (  )  م1936ظهرت قوى سياسية جديدة فى مصر بعد معاهدة  (3

دول  مثل جماعة مصر الفتاة واألخوان المسلمين وتحالفتا مع الملك فاروق ضد الوفد وكانت تميالن الى

 المحور )المانيا وايطاليا (

  م1937بفضل هذه العوامل الجديدة تمكن الملك فاروق من إقالة وزارة مصطفى النحاس باشا 
 م1942م : 1937وإعادة حكومات األقلية منتهكاً بذلك الدستور وأحكامه فحكمت البالد من 

وتطورت  على ماهر باشام  فى عهد وزارة 1939( قامت الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر 4

م ألنه 1940عالقة مصر ببريطانيا تطورا خطيرا حيث : تدخلت بريطانيا لعزل وزارة على ماهر باشا 

 م1942فبراير 4الصدام بين بريطانيا والملك فاروق فى  –رفض اعالن الحرب على دول المحور 

 م ..؟1937مب تفسر / اقالة امللك فاروق لوزارة النحاس 

 .........................................................................................................جــ:
 

 م ..؟1936س/ وضح املتغريات الدولية فى مصر بعد معاهدة 

 س/ وضح موقف اجنلرتا من مصر اثناء احلرب العاملية الثانية ..؟

 واجنلرتا تطور خطري اثناء احلرب العاملية الثانية ..؟أيد باالدلة / تطورت العالقة بيـن مصر 

 ما العالقة بيـن / احلرب العاملية الثانية وسياسة مصر اخلارجية ..؟

 

 باشا (على ماهر )عهد وزارة م  1939فى سبتمبر  قيام الحرب العالمية الثانية  (1

 طريق :عن  بقيام الحرب العالمية الثانية تطورت العالقة بين مصر وانجلترا  (2
  رفضه طلب انجلترا ان تعلن مصر بسبب م 1940من الحكم  على ماهرباشاتدخلها فى طرد

 واتهمته انجلترا بأنه ذات ميول محورية الحرب على دول المحور

  الصدام بين بريطانيا والملك فاروق فى عهد حكومة حسين سرى باشا( م1942فبراير  4حادثة ( 

 بم تفسر(                              عابدين بسببمحاصرة قصرحيث قامت الدبابات البريطانية ب( 

  ألن الملك فاروق كانت ميوله محورية فعندما وصلت قوات المحور بقيادة "روميل" الى الحدود

 ) الى االمام يا روميل.!( قام القصر بتنظيم مظاهرات مؤيدة لروميل بعد سقوط )بنغازى( المصرية

  وتعيين وزارة  حسين سرى باشاغضبت انجلترا وتدخلت إلسقاط حكم القصر وإقالة وزارة

  النحاس باشابرئاسة 

  رفض الملك االنذارالبريطانى فقامت انجلترا بمحاصرة قصرعابدين بالدبابات وهددت بعزله 
 

 م ..؟1942 فرباير4ما النتائج املرتتبة على / حادثة 

 وكلف النحاس بتشكيل الوزارة  وعزل وزارة حسين سرى باشاقبل الملك فاروق االنذار البريطانى  -1

 تراجع السفير االنجليزى عن عزل الملك .!  -2
 تعاونت حكومة الوفد مع بريطانيا وقدمت مساعدات عسكرية ساعدت إنجلترا على كسب المحور -3

 م ..؟1942فرباير 4الربيطانى فى ماذا حيدث اذا / مل يقبل امللك فاروق االنذار 

 قامت انجلترا بعزله من حكم مصر  (1

 م وفرضت الحماية البريطانية واالحكام العرفية مرة أخرى 1936الغت انجلترا معاهدة  (2
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 واعادة حكومات األقلية 1944مب تفسر / مسحت اجنلرتا للملك فاروق بإقالة وزارة الوفد

  ألنها خشيت من مطالبة حكومة الوفد لها بجالء القوات البريطانية ووحدة وادى النيل مقابل

 المساعدات لها اثناء الحرب 

  شجعت انجلترا الملك على تعيين حكومات األقلية حتى ينشغل الشعب بالصراع على الحكم والدستور

 .  كما فعل ابوهبدال من الصراع ضد انجلترا حيث استبد الملك فاروق بالحكم مستعينا بأحزاب األقلية 

 
 

 

 ..؟عدم استقرار سياسى م 1950م: 1944أيد باألدلة / كان عهد حكومات األقلية من 

 أيد باألدلة / مل يكن حلكومات األقلية اى دور على الساحة السياسية ملصر قبل ثورة يوليو.؟

 قتل اثنان من رؤساء الوزارات ) احمد ماهر  هذه الحكومات عدم استقرار سياسي بسبب عهد كان

 عة (الذى قتل على يد االخوان المسلمين عندما قام بحل الجما باشا ( و) محمود فهمى النقراشى

  بعدة تفجيرات واغتياالت سياسية  وقامواقويت حركة االخوان المسلمين وكونت فرقا من الجواله 

 فى تحقيق اى انجاز لمصر يةفشلت حكومات االقل (  )أيد باألدلة 

م وبالتالي فشلت فى جالء القوات البريطانية عن 1936فشلت هذه الحكومات فى تعديل معاهدة  (1

 مصر ووحدة وادى النيل

م ولكن مجلس األمن ترك 1947باشا لعرض قضية مصر على مجلس األمن النقراشىاضطر  (2

 القضية معلقة ولم يتخذ قرار فيها

م حث دخل العرب الحرب بدون 1948فشلت هذه الحكومات مع الدول العربية  فى حرب فلسطين  (3

م 1949وتوقيع هدنة فبرايراستعداد كاف لطرد اليهود من فلسطين مما ادى الى هزيمة الدول العربية 

  وعدم زوال دولة اسرائيل

 اضطر الملك فاروق على اجراء االنتخابات وفاز فيها  :نتائج هذا التدهور السياسى

 وقام بــ: م. "الوزارة الثالثة للنحاس "1950حزب الوفد وشكل الوزارة النحاس باشا 

 وفشلت 1936ا بشأن معاهدة بريطانيأطلق الحريات التى كانت مقيدة من قبل ودخل فى مفاوضات مع 

 

 .؟ما النتائج املرتتبة على / التدهور السياسيى الذى عاشته مصر فى عهد حكومات االقلية

 ...........................................................................................................................................جــ:

 ية الوطنية املصرية .؟ضوضح دور حممود فهمى النقراشي جتاه الق

 

 ...........................................................................................................................................:جــ
 

 

 

  م ..؟1936م بالغاء معاهدة 1951مب تفسر/ قيام مصطفى النحاس فى 

 فشل حكومات االقلية في تعديل المعاهدة بما يحقق  الجالء ووحدة وادى النيل  (1

 فشل مجلس االمن فى اتخاذ قرار تجاه القضية المصرية وتركها معلقة  (2

 مع انجلترا فى تعديل المعاهدة  م1951عام فشل مفاوضات النحاس (3
 

 م..؟1950املفاوضات بـيـن النحاس باشا وبريطانيا ما النتائج املرتتبة على / فشل 

 م 1936م بالغاء معاهدة1951( قام النحاس باشا فى اكتوبر1أدى ذلك الى 

 (  اطلق النحاس باشا الحرية للشعب فى النضال المسلح ضد القوات البريطانية2                    

 ( قيام جماعات الفدائيين بمهاجمة المعسكرات البريطانية3                    

 زودت الحكومة المصرية عدد جنود الشرطة )بلوكات النظام( لمساعدة الفدائيين( 4                  
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 (1952يناير26)أسباب حريق القاهرة  .؟م 1936ما النتائج املرتتبة على / الغاء معاهدة 

 

 الحرية للشعب للنضال المسلح ضد القوات البريطانية فى القناةاطلق  -1

 مهاجمة جماعات الفدائيين للمعسكرات البريطانية -2
 زودت الحكومة المصرية عدد جنود الشرطة )بلوكات النظام( لمساعدة الفدائيين -3
حاصرت القوات البريطانية مبنى محافظة االسماعيلية لنزع سالح الجنود ولكنهم قاوموااالنجليز  -4

  (1952يناير25الجمعة)فقتل منهم العشرات وزير الداخلية  فؤاد سراج الدينبناءا على اوامر 
 1952يناير26اندلعت فى اليوم التالى المظاهرات بالقاهرة مما ادى الى حريق القاهرة  -5

 

 م..؟1952يناير26النتائج املرتتبة على / حريق القاهرة ما 

 انتهز الملك فاروق الفرصة وحكم البالد حكما ديكتاتوريا واعلن األحكام العرفية -1

 اقال الملك وزارة الوفد برئاسة النحاس وعين أربعة وزارات متتالية دون انتخابات  -2

م وكان آخرها وزارة 1952باشا لكنه استقال فى مارس  على ماهروزارة برئاسة كان أولهم  

 م1952يوليو  23التى ظلت يوم واحدا بسبب قيام ثورة  احمد نجيب الهاللى

 م1952كان هذا الحدث سببا فى تقديم الضباط األحرار موعد قيام الثورة  ليكون فى نوفمبر -3

 

 
 

 

 الثورة(... ؟م )أسباب 1952يوليو23س / ماهى العوامل التى أدت إىل قيام

 

 (  ) ةتحرير مصر من االحتالل البريطانى هو الهدف الرئيسى للثور -1

  م لم تؤدى إلى استقالل حقيقى1936الن األحداث أثبتت للضباط الوطنيين أن معاهدة  

م من أكبر العوامل التى أدت إلى إثارة 1948الهزيمة فى حرب فلسطين   - 2

 (  )  المصريينالسخط والغضب فى نفوس الضباط 

ألنهم أدركوا مدى الجرم الذى ارتكبه الملك فاروق عندما تم إرسال جيش مصر دون تدريب أو استعداد  

 وبال أسلحة أو ذخائر كافية مما أدى الى هزيمة الجيش المصرى 

 )بم تفسر(فساد الوضع السياسى فى مصر أواخر النظام الملكى   - 3

  ديكتاتورية الملك فاروق وانحالل نظام حكمه 

 فساد األحزاب السياسية وتصارعها على الحكم 

 وقوع مصر تحت ذل وبطش االحتالل البريطانى 

 فساد حاشية الملك كما ظهر فى صفقة األسلحة الفاسدة 

من االسباب الرئيسية للثورة فقد تناولت تحقيقات النيابة   صفقة االسلحة الفاسدة - 4

 بعض رجال حاشية الملك فى هذه الصفقة تورط

 )بم تفسر(          فى العهد الملكى    سوء األحوال االجتماعية -5
 

 ما النتائج المترتبة(              :أدى الى :  سوء توزيع ملكية األراضى الزراعية(  
 خلل كبير فى توزيع األرض الزراعية 

  معظم الفالحين معدومة الملكية الزرعية و يعانون الفقر والحاجة ويعملون كعمال أو مستأجرين 

  م1952تدهور األحوال اإلجتماعية فى مصر وقيام ثورة يوليو 

  بم تفسر(             م 1952يوليو23تدهورأ حوال العمال فى مصر قبل ثورة( 
 ( استغالل الرأسماليين لجهود العمال1

 فضاعت حقوقهم توجود قوانين لحماية العمال فال يوجد قوانين للمعاشات وال التأمينات وال تعويضاعدم ( 2
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 (  )  األحرار فى البداية بالسرية التامة لضباطل السياسي عملاتخذ ال
  حتى ال يقعوا تحت طائلة القانون ألن قوانين الجيش تمنع أفراده من العمل بالسياسة 

 

 / تكون تنظيم الظباط األحرار..؟ مب تفسر

جعلت ضباطه الوطنييـن تعددت املؤثرات السياسية التى تعرض هلا اجليش املصرىأيد باألدلة/

 ..؟يتجهون للعمل السياسي

  تعرض الجيش المصرى منذ بداية األربعينات لعدد من المؤثرات السياسية:  
 م لم تؤد إلى 1936بعد ان اثبتت االحداث أن معاهدة   تحرير مصر من االحتالل البريطاني(  1

 م 1942فبراير 4استقالل حقيقى للبالد وظهر ذلك فى حادث       

الذى اعتبروه الضباط المصريين عدواناً على استقالل البالد فشعر الضباط  1942فبراير  4حادث ( 2

 باإلهانة ولذلك عقدوا اجتماعات فى نادى الضباط بالزمالك لبحث الموقف 

 وانكشاف فضائح النظام الملكى  مما ادى الى :  م1948هزيمة الجيش فى فلسطين( 3

لضباط الوطنيين وكان ذلك األساس الذى بنى خلق رابطة فكرية وطنية مشتركة بين عدد كبير من ا 

 حرب فلسطين  عقب عودة الجيش منم الضباط األحرار الذى كونه تنظي جمال عبدالناصرعليه  

 وضح األهداف التى ارتكز عليها عبد الناصر فى تكوين تنظيم الضباط االحرار .؟

 

 تخليص مصر من االحتالل البريطانى  (1

 :الى ان هدفت خطة عبد الناصر وزمالؤه (2

  ينزعوا عن الجيش والؤه للملك ليصبح جيش الشعب 

  تحريك التنظيم داخل الجيش وضم اليه مجموعه من الضباط الذين آمنوا بخطر المستعمر وعمالؤه

 وعلى رأسهم الملك
 

 

 

 

 مب تفسر/ أهمية انتخابات نادى الضباط .؟
 

  الجيش أو خارجهجذبت انتخابات نادى الضباط الرأى العام فى مصر داخل  ( ) 

  ألن هذه االنتخابات كانت صراع شديد بين الضباط الوطنيين وعمالء السراى من قادة الجيش وعلى

مدير سالح الحدود حيث عينه الملك فاروق بعد استبعاد اللواء  حسين سرى عامررأسهم اللواء 

 وتم ترشيح اللواء محمد نجيب مديراً لسالح المشاة محمد نجيب

  الضباط االنتخابات بهدف اختبار قوة التنظيم وتأثيره فى الرأى العام وقدم الضباط قائمة على دخل

برئاسة مجلس ادارة نادى الضباط  محمد نجيبوفازت القائمة وفاز  رأسها اللواء محمد نجيب

 وهو يعد اول انتصار يحققه الضبط األحرار

 .؟ما النتائج املرتتبة على / انتخابات نادى الضباط 

 حقق الضباط االحرارأول انتصار لهم بفوز اللواء محمد نجيب برئاسة مجلس ادارة النادى (1

 أختبر الضباط األحرار مدى قوة التنظيم وتأثيره داخل الجيش وفى الرأى العام (2

 صمم الملك فاروق على اضافة ضبط الحدود لمجلس ادارة النادى (3

 م ( .؟1951) ديسمربما النتائج املرتتبة على / اجتماع اجلمعية العمومية للضباط فى دار السينما  

 الضباط األحرار دخول انتخابات نادى الضباط كوسيلة الختبار قوة التنظيم وتأثيره فى الرأى العامقرر 

  األحرار وتم استغل التنظيم اسم اللواء محمد نجيب ووضعوه على رأس قائمة مرشحى الضباط

 توزيعها فى اجتماع الضابط فى دار السينما بالعباسية
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 ماذا حيدث اذا / خسر الضباط  األحرارانتخابات نادى الضباط ..؟

 لم يتولى اللواء محمد نجيب رئاسة مجلس ادارة نادى الضباط  (1

 لم يصبح لتنظيم الضباط األحرار قوة وتأثير داخل الجيش وفى الرأى العام  (2
 الجيش للملك وأحكم الملك سيطرته على الجيشظل والء  (3

 م..؟1952ما النتائج املرتتبة على/إحتماع الضباط األحرار فى يونيو

 .؟أخطر اجتماع عسكرى منذ الثورة العرابية م1952/ يعد إجتماع الضباط فى يونيهمب تفسر 

رفض الضباط باالجماع رغبة الملك فى إضافة ضباط  1952اجتماع نادى الضباط فى  يونيه فى  -1

 حرس الحدود إلى نادى الضباط 

 : وقد اعتبر هذا االجتماع أخطر اجتماع عسكرى منذ الثورة العرابية -2

 وفقد الملك سيطرته على الجيش  حيث ثبت بالدليل القاطع سقوط والء الجيش للملك  

 من السرية الى العالنية خرجت الثورة 

 األسباب املباشرة لثورة يوليو () يوليو..؟23مب تفسر/ عجل امللك فاروق مبوعد قيام ثورة 

بهدف استكمال بناء  م1955كانت النية موجودة لدى قيادة التنظيم على القيام بالثورة عام ( 1

 بسبب : () التنظيم داخل أسلحة ووحدات الجيش ولكن هذا لم يكن أمرا سهال  

 واجهزة الملك الخاصة  والبوليس السياسي وجود أجهزة أمن متعددة مثل المخابرات الحربية 

 وجود اجهزة المخابرات البريطانية واالمريكية التى كانت تبحث عن الضباط االحرار 

 اتجه تفكير لجنة التنظيم إلى التعجيل بموعد الثورة  1952يناير  26بعد حريق القاهرة فى ( 2

بسبب حالة الفوضى التى جاءت بعد حريق القاهرة حيث شكل  م1952نوفمبرليكون ثالثة سنوات 

 الملك فاروق أربع وزارات متتالية دون انتخابات ومن افراد مستقلين الينتمون الى احزاب 

 عقد الضباط  , م1952يوليو16فى  إرضاًء للملك بحل مجلس إدارة نادي الضباط صدر قرار امعند( 3

 ثالث اجتماعات فى شهريوليولبحث الموقف 

بشتى الطرق  لكى يقضى على الضباط األحرار لحربيةاوزير " اسماعيل بك شيرين" قام(  4

فقرروا القيام بها ليلة  وهنا قرر الضباط االستعجال بالثورة من طرد من الخدمة أو اعتقال أو تشريد 

قبل اداء اليمين الدستورى ولكن تعذر  بما فيها وزير الحربية وزارة الهاللىيوليو السقاط 22

  1952يوليو  23فقاموا بها فى  القيام بها 

 

 ؟.س/ وضح الصعوبات التى واجهت تنظيم الضباط األحرار.

 

 ....................................................................................................................................................جـــ: 

 ن ..؟ـس / وضح موقف امساعيل بك شريين من الضباط الوطنيي

 

 .....................................................................................................................................................جـــ: 
 

 

 يوليو..؟23ما النتائج املرتتبة على / البيان األول لثورة 

  محمد نجيب  م وذلك باسم اللواء 1952يوليو23البيان األول للثورة فى صباحأنور السادات أعلن 

  وأصبح الجيش كله للثورة  ن انضمامهاباالعالن عالعسكرية فى القاهرة  حدات جميع الوسارعت

 محمد نجيب تحت سيطرة قادة الثورة والذى يمثلها اللواء 

  القت الثورة تأييد شعبى كبير فقد التفت الجماهير حول اجهزة الراديو لالستماع الى بيان الثورة وسط

  .!فرحة وحماسة كبيرة وقابلوا اللواء محمد نجيب بالتصفيق والهتاف 
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  ارض مصر إىل األبد ..؟كيف غادر امللك فاروق /س 

  1952يوليو 23استقالة وزارته كلف الملك فاروق ظهر يوم نجيب الهاللىبعد تقديم 

 رسمياً بتشكيل الوزارة استجابة لمطلب قيادة الثورة . على ماهر

  (1952يوليو23)نتائج اجتماع م عقد الضباط اجتماع وتقرر فيه1952يوليو 23فى مساء يوم 

  أحمد فؤادعزل الملك فاروق وتنازله عن العرش لولى عهده  األمير 

 ارسال بعض الوحدات العسكرية لتعزيز الحامية العسكرية فى االسكندرية استعدادا لعزل الملك 

  م1952يوليو26مغادرة الملك فاروق مصر فى 

 يوليو .. ؟23س / ماهى املبادىء التى قامت عليها ثورة 

 اقامة عدالة اجتماعية - 4اإلستعمار وأعوانه .                                 القضاء على  - 1

 إقامة جيش وطنى قوى . - 5القضاء على اإلحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم .       - 2

 سليمة .إقامة حياة ديمقراطية  - 6القضاء على اإلقطاع.                                                 - 3

 

 
 

 

 

 يوليو الكثري من االجنازات السياسية ملصر ..؟23أيد باألدلة / حققت ثورة 

 

 إجنازات ثورة يوليو فى اجملال االقتصادى ..؟ما النتائج املرتتبة على/

 

 الزراعة

 

 م فى جمال الزراعة ..؟1952يوليو 23ما نتائج / اجنازات ثورة 

 فى الوادى الجديد ومديرية التحرير االراضى الصحراويةاستصالح  -1

 أخطار مصر منى حمم والذى 0197انشاء السد العالى وتم انجازه  -2

 فى  والجفاف التى كانت تغرق مساحات كبيرة من االرض الزراعية  الفيضان  

 حالة قلة األمطار عند منابع النيل    

 

  الصناعة

 

على انشا املشروعات الصناعية التى م 1952يوليو23ثورة  عملتأيد باألدلة / 

 الناتج القومى ..؟تزيد من 

 بأسوان واالسمدة  بحلوان  انشاء مصانع جديدة مثل الحديد والصلب -1

 التدريب المهنى  ياالهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز -2

 عن البترول وانشاء معامل لتكريره  والتنقيب البحث -3

 توليد الكهرباء من خزان أسوان -4

 إنشاء المصانع الحربية إلمداد القوات المسلحة المصرية والعربية باألسلحة  -5

 اقامة صناعات جديدة والتوسع فى الصناعات القائمة -6

1
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 م 1952ديسمبر  1923( الغاء دستور1  

 1953يناير ( حل االحزاب السياسية ومصادره أموالها لصالح الشعب 2

أول  محمد نجيبوتعيين اللواء  1953يونيه (الغاء الملكية واعالن الجمهورية  3

 رئيس لجمهورية مصر العربية

م..والتى تقرر فيها جالء القوات البريطانية عن 1954أكتوبر ( توقيع اتفاقية الجالء 4

 م1956مصر خالل مدة عشرين شهرمن توقيع االتفاقية وتم الجالء نهائيا فى يونيه 

 م1956يوليو 26تأميم شركة قناة السويس جمال عبد الناصر( أعلن الرئيس 5
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 أيد باألدلة/ اهتمت ثورة يوليو بمشروعات الطاقة .؟
 ...................................................................................................................:جـــ

  التجارة
 

 م فى جمال التجارة ..؟1952يوليو 23ما نتائج / اجنازات ثورة 

 المصريةفتح اسواق جديدة فى الخارج لتسويق المنتجات  -1

 توجيه تجارة مصر الخارجية الى كافة بالد العالم  -2

 وتعيين رجال المالتمصير البنوك وشركات التامين وشركات االستيراد والتصدير  -3

 واالقتصاد المصريين الدارتها   

 

 إجنازات ثورة يوليو فى اجملال االجتماعى ..؟/ ما النتائج املرتتبة على

القضاء على 

 الثالث()المبدأ اإلقطاع

  1952االول فى سبتمبر قانون االصالح الزراعىاصدار  - 1عن طريق

            والذى حدد الملك الزراعية لالرض ووزع االرض على الفالح

 ) أول انجاز تحققة الثورة (

إقامة عدالة 

 اجتماعية

 )المبدأ الرابع(

 : عن طريق

 تعميم مجانية التعليم بجميع مراحله -1

 ساعات7ساعات العمل بـتحديد  -2

 اشراك العمال فى مجالس إدارة الشركات وتحديد نسبة من االرباح  -3

 اصدار قوانين التامينات والمعاشات االجتماعية للعمال والموظفين -4

 األهتمام بالمرأة ومنحها حق االنتخاب والترشيح  -5
 

 

 العربى ..؟ما النتائج املرتتبة على:إجنازات ثورة يوليو فى اجملال 

 م .؟1952مب تفسر / منو روح القومية العربية بعد ثورة يوليو 

 ( مساندة الشعوب العربية على التحرر من االستعمار1

 ( مساندة السودان  وبالد المغرب العربى وإمارات الخليج واليمن على االستقالل 2

 ( وقفت الثورة بجانب الثورة الجزائرية وثورة العراق وثورة اليمن 3

 ( أيدت الثورة ومازالت تؤيد حق الشعب الفلسطينى فى استرداد حقوقه المشروعه واقامة وطنه4

 (رارادت مصر تحريرها من االستعما لذلك نمت روح القومية العربية فى الشعوب التى )

 

 إجنازات ثورة يوليو فى اجملال الدوىل ..؟/ما النتائج املرتتبة على 

 ( محاربة االستعمار بكل صوره وأشكاله ومساندة شعوب أفريقيا وآسيا فى التحرر من االستعمار1

 ( رفض االنضمام الى األحالف العسكرية حيث رفض جمال عبد الناصر انضمام مصر الى 2

 المتحدة م بعد محاوالت انجلترا والواليات1955عام  حلف بغداد   

 ( تبنى سياسة الحياد اإليجابى وعدم االنحياز للشرق أو للغرب3

  عدم االنحيازم لتأسيس حركة 1955 باندونيسيا مؤتمر باندونج( ظهر دورمصر الرائد فى 4

 دولة تمثل أكثر من نصف  من سكان العالم 29والذى شاركت فيه 
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 م ..؟1952اتعبعتها ثورة يوليو ا النتائج املرتتبة على / السياسة الدولية التى 

 م .؟1952يوليو  23مب تفسر / تعرض مصر ملؤامرات دولية بعد ثورة 

 م : أدت الى1952بسبب : السياسية الدولية التى اتبعتها ثورة يوليو 

 مصر االستعمار بكل صوره وأشكاله مساعدة الشعوب فى التحرر منه محاربة (1

 الحياد االيجابى وعدم االنحيازوتبنى سياسة  رفض مصر الدخول فى االحالف العسكرية (2

 رفض مصر السياسات االستعمارية ومواقفهم من اليهود (3

 م  1967م وعدوان 1956مصر لمؤامرات عديدة تمثلت فى العدوان الثالثى  تتعرض (4

 وذلك الفقاد مصر قوتها ودورها العربى والعالمى

 
 

  وخلفه السادات م 1970توفي الرئيس جمال عبد الناصر سبتمبر عام 
 

 

  ..؟ اجنازات الرئيس الساداتس/ وضح 

                     م . 1971اصدر الدستور الدائم  - 1

        يد الجبهة الداخلية والصف العربيقام بتوح - 2

 اعد الجيش للحرب - 3

 1973 فى حرب اكتوبر اصدر قرار العبور -4

 م..؟1952يوليو 23/ أهمية ثورة  مب تفسر

 يوليو عن حركات التحرر الوطنى االخرى..؟        23ختتلف ثورة  /                  

 دعمت الدول العربية واآلسيوية واالفريقية للتحرر من االستعمار     ألن ثورة يوليو:

 "أسهم قادتها فى تأسيس حركات دولية مثل حركة "عدم االنحياز 

  للشرق أو للغربأتبعت سياسة الحياد االيجابى ولم تنحاز 

  رفضت سياسة االنضمام الى االحالف العسكرية 

 خلصت مصر من االحتالل البريطانى وفساد النظام الملكى 

 

: ) م 1955وانضمت اليه بريطانيا ابريل  العراق وتركيابين م 1955أنشأ  )حلف بغداد 

 ثم باكستان وايران                                

                             

 

 

 

 

 
 

 
 

 صائد الدرجات النهائية                                        
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 أخرت االجابة الصحيحية مما بيـن األقواس .

 (98) ث.ع           قاد الكفاح الوطنى ضد التدخل االجنبى بعد الحرب العالمية األولى ...                             (1

 مصطفى النحاس ( –سعد زغلول  –محمد فريد  –) مصطفى كامل                                         

 (2008) ث.ع           م (1936 –م 1918 –م 1922 –م 1914فرضت الحماية البريطانية على مصر عام )  (2

 (74 – 70 – 12 – 8أستمرت الحماية البريطانية على مصر ....سنوات  )  (3
 (2005) ث.ع         اسماعيل صدقى ( –النحاس  -محمد محمود –أطلق على وزارة ...القبضة الحديدية ) عدلى يكن  (4

 م فى عهد وزارة1930حدث انقالب دستورى لصالح األوتوقراطية عام  (5

 ( 2000ث.ع)              توفيق نسيم (  –اسماعيل صدقى  –عدلى يكن  –) مصطفى النحاس                       

 باندونج( -الصلح -اآلستانه –) مدريد           أعلنت مصر سياسة الحياد االيجابى وعدم االنحياز فى مؤتمر (6

 آخر من تولى منصب وزير الحربية قبل ثورة يوليو (7

 محمد نجيب ( –اسماعيل شيرين  -جمال عبد الناصر –) حسين سرى عامر                                       

 م برئاسة 1952تشكلت وزارة بعد حريق القاهرة فى يناير  (8

 نجيب الهاللى ( –عدلى يكن  –على ماهر  –)النحاس باشا                                                            

 ( 2001ث.ع )           ( حقق تنظيم الضباط األحرار أول انتصار له بفوز ....برئاسة مجلس ادارة نادى الضباط 9

 حسين سرى عامر (  –محمد نجيب  –انور السادات  –) جمال عبد الناصر                                             

 ملنر (  –جورست  -السير لى ستاك –) كرومر       ( أنتكست الحركة الوطنية بعد مقتل                      10

 ( 2017) ث.ع                                                              ( سقطت فكرة الخالفة العثمانية أول مرة على يد 11

 أحمد عرابى ( –سعد زغلول  –محمد فريد  –) مصطفى كامل                                                 

 م برئاسة 1923( تشكلت أول وزارة برلمانية فى مصر بعد دستور12

 النقراشى باشا ( –سعد زغلول  –مصطفى النحاس  –) محمد محمود                                               

 م لعزل وزارة ....اثناء اندالع الحرب العالمية الثانية1940( تدخلت انجلترا فى 13

 مصطفى النحاس  ( –حسين سرى  –على ماهر  –) سعد زغلول                                                    

 م كانت برئاسة 1952يوليو 23( آخر وزارة تشكلت فى مصر قبل قيام ثورة 14

 كن  (عدلى ي –نجيب الهاللى  –على ماهر باشا  –) مصطفى النحاس                                               

 م فى عهد وزارة 1935( توتر الموقف الدولى فى العالم بعد غزو ايطاليا للحبشة15

 مصطفى النحاس ( –محمد محمود  -على ماهر باشا –) توفيق نسيم                                                

 على ماهر( –دقى اسماعيل ص –محمد محمود  –م فى عهد وزارة ) توفيق نسيم 1930( صدر دستور 16

 ( دخلت مصر المرحلة الليبرالية بعد17

 حرب فلسطين ( –م 1952ثورة يوليو –م 1922فبراير28تصريح –م 1936) معاهدة                        

 () بوكليت  (صمويل هور –ونجت  –مكدونالد  –( أول مفاوضات فى العهد الدستورى بين سعد زغلول و) ملنر18

 م 1919(من الجمعيات السرية التى ظهرت فى مصر اثناء ثورة 19

 المعارف (  -المصرى الحق –حلوان  –) مصر الفتاة                                                                        

 ) بوكليت (      حسين كامل ( –اسماعيل  –فاروق  –م فى عهد  ) أحمد فؤاد 1922فبراير28( صدر تصريح20

 م تم تاليف وزارة ائتالفية برئاسة 1926عند اعتراض بريطانيا على تشكيل سعد زغلول للوزارة  (21

 ) بوكليت (        عدلى يكن ( –اسماعيل صدقى  –محمد محمود  –) مصطفى النحاس                                

 ) بوكليت (                       ملنر الى جزيرة ...........( نفت بريطانيا سعد زغلول بعد فشل مفاوضاته مع 23

 (2018 ) ث.ع                             ( من انجازات وزارة الشعب تشجيع الحركة الوطنية فى ...............24

 م حققت الثورة انجازا وهو......1956يوليو 26( فى 25

 ) بوكليت (                انشاء السد العالى ( –تأميم القناة  –القضاء على االقطاع  -) توقيع اتفاقية الجالء      

 عسكرية (  –اجتماعية  –قومية  –) دينية                            بأنها ثورة ................  1919تميزت ثورة (  26

 م وكان رئيس وزراء مصر وقتها ..........1939( اندلعت الحرب العالمية الثانية 27
 (2017 ) ث.ع                 محمد محمود ( –على ماهر  –حسين سرى  -) مصطفى النحاس                   

 فاروق ( –عباس حلمى  –توفيق  –) اسماعيل      ( بدأت الحرب العالمية االولى اثناء حكم ...               28
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 ( مع ذكر السبب فى احلالتيــن .  ( أو عالمة )    السؤال الثانى / ضع عالمة ) 

 ( 2015) ث.ع       فشلت انجلترا فى الحصول على اعتراف الشعب المصرى بالحماية البريطانية     (1

 ( 2015) ث.ع      م                      1942تعاونت حكومة الوفد مع انجلترا لمواجهة دول المحور (2

 ( 2008) ث.ع     م                                       1952يوليو  23لم تنل التجارة حظها من ثورة  (3

 (2018 ) ث.ع      م   1955لم يكن من السهل على تنظيم الضباط االحرار استكمال بناؤه قبل عام  (4

 ( 2018) ث.ع         رفضت حكومة على ماهر باشا طلب انجلترا باعالن الحرب على دول المحور  (5

 (                                   (كان الهدف االساسى لثوة يوليو هو تخلص مصر من االحتالل العثمانى  (6

 (         (             م 1952لم يكن آلحزاب األقلية اى انجاز سياسي على الساحة قبل ثورة يوليو  (7

 (                                                                       (تميزالعمل السياسى للضباط الوطنيين بالعالنية (8

 (                                                 (تميزت ملكية االرض الزراعية قبل ثورة يوليو بسوء التوزيع  (9

 م1936قوى سياسية جديدة فى مصر بعد معاهدة  ظهرت (10

 (  (كانت حرب فلسطين من أكبر العومل الى ادت الى اثارة الغضب فى نفوس الضباط المصريين (11

 م الى طريق مسدود1919وصلت المفاوضات بين مصر وبريطانيا بعد ثورة  (12

 بموعد الثورةم من االسباب التى ادت الى التعجيل 1952يناير26كان حريق القاهرة فى (13

 كان قرار حل مجلس ادارة نادى الضباط من العوامل التى عجلت بتقديم ميعاد ثورة يوليو (14

 كان مقتل السير لى ستاك في صالح القضية المصرية  (15

 م1919شهدت الحياة االجتماعية فى مصر تطور خطيرا فى عام  (16

 كان الملك فؤاد يعرقل االتجاه الليبرالى فى العمل السياسى (17

 م ان مصر الدولة الوحيدة التى اليمزق شعبها العصبيات الدينية والقومية1919ثورة أثبتت  (18

 جذبت انتخابات نادى الضباط الرأى العام فى مصر داخل الجيش أو خارجه (19

 ماذا حيدث اذا..؟  

 (2016 ) ث.عم                                  1942فبراير 4رفض الملك فاروق االنذار البريطانى فى  -1 

 (2011 ) ث.ع ) بوكليت (                                  1922فبراير  28لم تصدر بريطانيا تصريح  -2

 لم تتبنى ثورة يوليو سياسة الحياد االيجابى  -3

 م1951م : 1950نجحت مفاوضات النحاس مع انجلترا عام  -4

 ملنر –نجحت مفاوضات سعد زغلول  -5

 مكدونالد -نجحت مفاوضات سعد زغلول  -6

 تفاوض الشعب المصري مع لجنة ملنر  -7

 (2007 ) ث.علم يحدث اغتيال السير لى ستاك                                                                    -8

 (2009 ) ث.ع                                             م1952يوليو23لم يطبق المبدأ الرابع لثورة  -9

 (2010 ) ث.ع      م فى هذا التاريخ                                       1952يوليو23لم تقم ثورة  -10

 ( 2018) ث.ع                                     م فى تنفيذ المبدأ الثالث 1952فشلت ثورة يوليو -11

 م1923لم يحصل الملك على مزايا عديدة من دستور  -12

 فى باريس نجحت مهمة الوفد المصري -13

 ) بوكليت (                      م1952خسر الضباط االحرار انتخابات نادى الضباط فى ديسمبر  -14

 ) بوكليت (                                              لم يعترف مؤتمر الصلح بالحماية البريطانية  -15

 ) بوكليت (           م 1942فبراير 4رفض النحاس تشكيل الورزاة عقب االنذار البريطانى فى  -16

 رفض الملك فاروق مطالب الضباط االحرار بتسليم السلطة ومغادرة البالد -17

 م1955قبلت مصر مساومات انجلترا والواليات المتحدة السياسية عام  -18

 (2018 ) ث.ع                                                            لم يتم اغتيال السير لى ستاك  -19
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 السؤال الثالث / مب تفسر 

 ( 2015) ث.ع                                                         م1936الغاء مصطفى النحاس لمعاهدة  (1

 ) بوكليت (   (     (                 م عدون صارخا على استقالل مصر1942فبراير  4تعد حادثة   (2

 (2011 ) ث.ع                                                 م 1919تالحم قوى الشعب المصرى فى ثورة  (3

 ( 2015) ث.ع            م                        1922فبراير 28شعور المصريين بخيبة امل من تصريح (4

 (2011 ) ث.ع                                                   تسمى وزارة محمد محمود بالقبضة الحديدية  (5
  (2018 ) ث.ع   م1944تعيين حكومات االقليات اكتوبر  اقالة حكومة الوفد و تشجيع بريطانيا الملك فاروق على (6

 م1952تدهور االحوال االجتماعية فى مصر قبل ثورة يوليو  (7

 (                                                                                                             ( فشل مفاوضات سعد /ملنر (8

 (2014, 2002 ) ث.ع ( (                              م  1924فشل مفاوضات سعد / مكدونالد عام    (9

 م1940وزارة على ماهر باشا  تدخل بريطانيا لعزل (10

 (2014 ) ث.ع                         الجامعة المصرية بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ظهور فكرة  (11

 (2013 ) ث.ع ) بوكليت (          م أول ثورة قومية فى تاريخ مصر الحديث  1919تعتبر ثورة  (12

 ( 2015) ث.ع        انتكاس الحركة الوطنية بعد مقتل السير لى ستاك                                    (13

 (                                                             (اعالن الرئيس االمريكى ولسون مبدأ حق تقرير المصير (14

  ( 2002) ث.ع (  (م1919عدم طرح المصريين لفكرة االستقالل الوطنى عن الدولة العثمانية قبل ثورة (15

 فشل لجنة ملنر فى مهمتها بمصر  (16

 م من استقالل مصر1922فبراير28انتقاص التحفظات االربعة فى تصريح  (17

 م1924استقالة وزارة سعد زغلول  (18

 م فى مصر 1930تعطل الحياة الدستورية عام  (19

 خروج ثورة الضباط من السرية الى العالنية ضد الملك (20

 م1952يوليو  23تقديم موعد قيام ثورة  (21

 م1936معاهدة  م بالغاء1951قيام مصطفى النحاس فى اكتوبر (22

  اهتمام الرأى العام بانتخابات نادى الضباط  (23

 قيام سعد زغلول بتأليف هيئة الوفد  (24

 كانت الظروف الدولية تتهيأ لخدمة الشعب المصرى اثناء الحرب العالمية االولى  (25

 م 1935ثورة الشعب المصرى فى نوفمبر  (26

 م1955عام  كانت الهيئة التأسيسية للضباط االحرار تنوي القيام بالثورة (27

 م20اتجاه ضباط الجيش المصري الى العمل السياسى السري منذ اربعينيات القرن  (28

 م 1947اتجاه حكومة النقراشي لعرض قضية مصر على مجلس االمن  (29

 ( 2012) ث.ع            م                                         1937قيام الملك فاروق بعزل وزارة النحاس  (30

 ) بوكليت (                                 م 1952يوليو23ؤامرات دولية عديدة بعد ثورةتعرض مصر لم (31

 ) بوكليت (                                                              م بين مصر وبريطانيا 1936عقد معاهدة  (32

 السؤال الرابع / ما النتائج املرتتبة على 

 ( 2006, 2018) ث.ع (          (م                                                 1922فبراير  28تصريح  (1

 ( 2010) ث.ع          م                                     1950فشل مفاوضات النحاس باشا مع بريطانيا  (2

 ( 2018) ث.ع                                                                 م 1919حركة التوكيالت قبل ثورة  (3

 ( 2018) ث.عفشل لجنة ملنر                                                                                            (4

 ( 2018) ث.ع                هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية االولى بالنسبة للشعب المصرى  (5

 م 1936م بالغاء معاهدة 1951قيام مصطفى النحاس فى  (6

 (99  ) ث.ع                                        م 1942فبراير 4حصار القوات البريطانية لقصر عابدين  (7

 م 1923دستور  (8

 (                                                                                                       (م1924اغتيا ل السير لى ستاك  (9
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 (                                                                                    (م1935تصريح صمويل هور فى نوفمبر  (10

 (2004 ) ث.ع               م                     1952يوليو  23سوء توزيع ملكية االرض قبل ثورة  (11

 ( 2013, 2010) ث.ع                                   م فى مجال التجارة 1952انجازات ثورة يوليو  (12

 ( (                                                                 م فى المجال االجتماعى 1952ثورة يوليو  (13

 م1919سياسة العنف التى اتبعتها انجلترا فى مصر اثناء ثورة  (14

 الدور الذى لعبته ثورة يوليو فى  المجال الدولى  (15

 1920ملنر فشل مفاوضات سعد/  (16

 م1924فشل مفاوضات سعد/ مكدونالد  (17

 م1914مصر  فرض انجلترا الحماية على (18

 م1923تدخل الملك فاروق فى اعمال لجنة وضع دستور  (19

 مجهودات لجنة الوفد المركزية فى الحركة الوطنية (20

 م 1952يناير  25محاصرة القوات البريطانية لمبنى محافظة االسماعيلية يوم  (21

 (                                                                                              (م1954توقيع مصر لمعاهدة الجالء (22

 ) بوكليت ( ( 2018) ث.ع                     اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية البريطانية علي مصر (23

 ) بوكليت (                                                               م بين مصر وبريطانيا1936معاهدة  (24

 م1944:1950التدهور السياسى الذى عاشته مصر فى عهد حكومات األقلية من  (25

 م1952يناير26حريق القاهرة  (26

 م1952يوليو23البيان األول لثورة  (27

 م1952يوليو23الضباط االحرار مساء يوماجتماع  (28

 م1952السياسة الدولية التى اتعبعتها ثورة يوليو  (29

 م 1944اقالة الملك لوزارة النحاس  (30

 م 1950تولى مصطفى النحاس الوزارة عام  (31

 م1936مرسومى مارس  –م 1936اصدار الملك مرسوم فبراير (32

 ) بوكليت (                                                   يوليو بجانب الشعوب العربية 23ثورة وقوف  (33

 م1918الوفد المصري الى انجلترا نوفمبررفض المندوب السامى البريطانى سفر  (34

 قارن بيــن :

 ( 2009) ث.ع   موقف مصر من الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية االولى وبعدها                             (1
 ) األعمال وطريقة العزل (م من حيث1950م و وزارة النحاس فى 1942وزارة النحاس فى  (2

 (2017 ) ث.ع              م ومن الضباط الوطنيين 1952م واسماعيل بك شيرين 1881موقف داود باشا  (3

 (2018 ) ث.ع      محمود فهمى النقراشى ومصالى الحاج من حيث دورهما فى الحركة الوطنية               (4

 ( 2018) ث.ع     صلح مطالب الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول ومطالب فيصل بن الحسين فى مؤتمر ال (5

 ( 2008) ث.ع      م من حيث النتائج                             1942فبراير4م وحادثة 1906حادثة دنشواى (6

 اهداف الحركة الوطنية عند مصطفى كامل وسعد زغلول  (7

 النتائج ( –من حيث )طبيعة كال منهما  1919الثورة الفرنسية وثورة  (8

م وموقف حكومة حكمت سليمان فى العراق تجاه انجلترا اثناء 1942فبراير4موقف القصر فى مصر قبل حادثة  (9

 ) بوكليت (               الحرب العالمية الثانية                                                                            

 ) بوكليت (       أوضاع مصر السياسية فى عهد سعيد باشا وفى عهد الملك فاروف فى اواخر حكمه        (10

 ) بوكليت (                   م1952التجارة فى مصر فى العهد العثمانى والتحارة فى مصر بعد ثورة يوليو  (11

 ) بوكليت (            ائج ( النت –م من حيث )االطراف 1800م فى مصر ومعاهدة العريش 1936معاهدة  (12

 ) بوكليت (        م من حيث نتائج كال منهما                              1937م ولجنة بيل 1919لجنة ملنر (13

 ) بوكليت (                    م 1952م والزراعة بعد ثورة يوليو 1840الزراعة بعد سقوط نظام االحتكار (14

 ) بوكليت (                 م               1952اعيل وفى عهد ثوة يوليو وضع المراة فى عهد الخديو اسم (15
 موقف ثورة يوليو من التعليم وموقف وزارة سعد زغلول من التعليم  (16
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 التارخيية .؟ أيد باألدلة 

 (2006 ) ث.ع             حققت ثورة يوليو الكثير من االنجازات فى المجال الدولى                            (1

  (2002 ) ث.ع) بوكليت (عملت ثورة يوليو على انشاء الكثير من االنجازات الصناعية تزيد من الدخل القومى  (2

 (2006 ) ث.ع              م                                                    1919توحد المسلمون واالقباط فى ثورة  (3

 (                                                                          (م على نصوص متعارضة 1923احتوى دستور  (4

 ) بوكليت (           على  المستوى الداخلى    م بعض االنجازات لمصر1922فبراير  28حقق تصريح  (5

 ( 2003) ث.ع (            (م  1924نعمت مصر بثمار الحياة الدستورية فى عهد وزارة سعد زغلول  (6

 ( 2009) ث.ع  (             (كان الوضع السياسي فى اواخر العهد الملكي قد بلغ اقصى درجات الفساد  (7

 ( 2010) ث.ع  (   (                                        م 1936حققت مصر بعد المكاسب من معاهدة  (8

 تغير وضع مصر السياسى واالقتصادى وقت الحرب العالمية االولى  (9

 لم تستطع حكومات االقلية قبل ثورة يوليو فى تحقيق اى انجاز سياسى لمصر  (10

 ( (                                                 مرت المفاوضات المصرية البريطانية بعدة مراحل  (11

 فرض اسماعيل صدقى على البالد حكما ديكتاتوريا (12

 اجلهيوليو الهدف السياسي الذى قامت من 23حققت ثورة  (13

 ) بوكليت (                                م نوعا من العدالة االجتماعية1952يوليو  23حققت ثورة  (14

 ( 2010) ث.ع   م اخطر اجتماع عسكرى منذ الثورة العرابية 1952يعد اجتماع نادى الضباط فى يونيه  (15

 ) بوكليت (                                    تدهو الوضع السياسي فى مصر بعد اغتيال السير لى ستاك   (16

 ) بوكليت (                                عملت ثورة يوليو على االهتمام بمصادر الطاقة لخدمة الصناعة  (17

 ) بوكليت ( (                                             (م ثورة شعبية بمعنى الكلمة        1919كانت ثورة  (18

 ) بوكليت (         م أخطر تطور اجتماعى لها                        1919سجلت المرأة المصرية فى ثوة  (19

 م 1919شهدت الحياة االجتماعية فى مصر تطور ا كبيرا عام  (20

  ( (                                       فبراير من استقالل مصر 28انتقصت التحفظات االربعه فى تصريح  (21

 م أثره فى نفوس الجيش والشعب 1952كان للبيان االول لثورة يوليو (22

 تطورت العالقة بيـن مصر وانجلترا تطور خطير اثناء الحرب العالمية الثانية  (23

 ظهور تنظيم الضباط االحراروتعرض الجيش المصرى للعديد من المؤثرات جعلت ضباطه يتجهون للعمل السياسي  (24

 صطفى كامل ومحمد فريد فى الكفاح سعد زغلول عن م ت اهدافاختلف (25

 أجب عما يأتى ..؟

 (2014 ) ث.ع  جهود وزارة سعد زغلول فى التعليم                                                              (1

 (2015 ) ث.ع   مظاهر اهتمام سعد زغلول بالبالد اقتصاديا                                                     (2

 (2007 ) ث.ع                           وضح موقف مصر من سياسة االنضمام الى االحالف العسكرية  (3

 ( 2007) ث.ع                                              م بالمرأة 1952يوليو 23مظاهر اهتمام ثورة  (4

 ( 2014) ث.ع                 م بعد تصريح صمويل هور      1935مظاهر ثورة المصريين فى نوفمبر (5

 (2016 ) ث.ع    وضح العالقة بين قيام الحرب العالمية االولى والوضع السياسى فى مصر              (6

 ( 2014) ث.ع   م بين مصر وبريطانيا                                             1936أسباب عقد معاهدة  (7

 ( 2014) ث.ع           م  1936وضح مقاومة الشعب المصرى للقوات البريطانية بعد الغاء معاهدة  (8

 (98 ) ث.ع) بوكليت (  م                                           1922فبراير  28ما نصوص تصريح  (9

 ( 2016) ث.عم على الحياة الليبرالية فى مصر                                    1923ما أثر دستور  (10

 ( 2014) ث.ع  ) بوكليت (   م                                        1923النقد الذى وجه لدستور  (11

 ( 2007) ث.ع                         انجازات ثورة يوليو فى الزراعة                                       (12

 (2008 ) ث.ع م فى التعليم                                                          1952دور ثورة يوليو  (13

 ( 2007) ث.ع  وضح موقف مصر من االحالف العسكرية االستعمارية                                   (14

 ( 2017) ث.ع     م1930م ووزارة اسماعيل صدقى 1928محمد محمودالنقد الذى وجه لوزارة  (15
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 ) بوكليت (               النقد الذى وجه لسياسات وزارات االقلية فى مصر بعد الحرب العالمية الثانية  (16

 ) بوكليت (          وضح العالقة بين : البنك االهلى فى مصر ووزارة الشعب تجاه اوضاع االقتصادية  (17

 ) بوكليت (                                                العالقة بين : المستشار دنلوب ووزارة الشعبوضح  (18

 ) بوكليت ( ( (م بعد فشل سياسة العنف1919االجراءات التى اتبعتها انجلترا لمواجهة ثورة  (19

 ) بوكليت (                                            م فى المجال السياسي 1952انجازات ثورة يوليو (20

 ) بوكليت (          م                        1923ما اهم المبادىء الليبرالية التى جاءت فى دستور  (21

 ) بوكليت (           م 1919أستخلص أهمية الدور الذى قامت به لجنة الوفد المكزية أثناء ثورة  (22

 الملك احمد فؤاد  والملك فاروق الشبه بين سياسة (23

 م .؟1952يوليو  23سياسية جماعة االخوان المسلميـن فى مصر قبل ثورة   (24

 أفكار التى ارتكز عليها عبد الناصر فى تكوين تنظيم الضباط االحرار (25

 م1942أسباب الصدام بين فاروق وبريطانيا فى فيراير  (26

 ) بوكليت (                                   حرارم وتنظيم الضباط اال1948العالقة بين حرب فلسطين  (27

 ) بوكليت (                            م1952م وقيام ثورة يوليو 1948العالقة بين : حرب فلسطين  (28

 ) بوكليت (                      م 1936العالقة بين : التهديد بقيام حرب عالمية ثانية وعقد معاهدة  (29

 ) بوكليت (        العالقة بين : الوضع السياسي فى مصر أواخر العهد الملكى وقيام ثورة يوليو    (30

 حكومات األقلية والحياة السياسية فى مصر العالقة بين : (31

 م وثورة يوليو1952يناير 26العالقة بين : حريق القاهرة (32

 (2018 ) ث.ع           ياسيىباتجاه ضباط الجيش للعمل السم 1942فبراير4العالقة بين : حادث  (33

 (2017 ) ث.ع                           العالقة بين : الحرب العالمية الثانية وسياسة مصر الخارجية  (34

 م1952أهمية اصدار قوانين االصالح الزراعى فى سبتمبر  (35

 موقف بريطانيا من وزارة الشعب (36

 ) بوكليت (                                            م بن مصر وبريطانيا1936ما رأيك فى : معاهدة  (37

 ) بوكليت (                                                      م1922فبراير  28ما رأيك فى : تصريح  (38

 ( ) بوكليت      م                                                                1923ما رأيك فى : دستور  (39

 ) بوكليت (                                          م 1919ما رأيك فى : دور الفالح المصرى فى ثوة  (40

 ) بوكليت (       ما رأيك فى : مبدأ حق تقرير المصير الذى اعلنه الرئيس االميكى ويلسون         (41

 ) بوكليت (        ما رأيك فى : موقف مصر من حلف بغداد                                                 (42

 م(2018)ث.ع  ) بوكليت (                                      م فى مصر 1930ما تقيمك لدستور  (43

 ) بوكليت (                          م فى مصر                                    1936ما تقيمك لمعاهدة  (44

 ما تقيمك لدور سراج الدين الوطنى (45

 ) بوكليت (                                م 1924وجه النقد الى : اغتيال المصريين للسير لى ستاك  (46

 وضح التضحيات التى قدمتها مصر فى الحرب العالمية االولى  (47

 (                                                 (السياسة التى اتبعتها بريطانيا فى مصر بعد فرض الحماية  (48

 (                                 (م عقب اشتعالها 1919السياسة التى اتبعتها بريطانيا لمواجهة ثورة  (49
 

 

 
    

 الدرجات النهائيةصائد                                     
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 ( )نصف المنهج  النموذج األول

 

 )أ( اخرت االجابة الصحيحة مما بـيـن القوسيـن   السؤال األول 

 تركيا  ( –فرنسا  –روسيا  –دعت ......الى عقد مؤتمر اآلستانة للنظر فى المسألة المصرية         ) انجلترا   (1

 العلمى ( –االجتماعى  –االقتصادى  –)العسكرى ركزت الثورة الفرنسية على البعد ...                           (2

 كان تشريع اللوائح والقوانين فى أواخرعهد محمد على من اختصاص (3

 يوان العالى (                        الد -المجلس المخصوص -جمعية الحقانية -) مجلس المشورة                                          

 انجلترا ( –المانيا  –روسيا  –استغل على بك الكبير حرب الدولة العثمانية ضد......لالنفراد بحكم مصر  )فرنسا  (4

 م فى عهد وزارة1930حدث انقالب دستورى لصالح الديكتاتورية عام  (5

 سعد زغلول ( -محمد محمود -اسماعيل صدقى –) عدلى يكن                                                                  
 

 )ب( مب تفسر ..؟

 م 19ازدهار المناخ الثقافى فى مصر فى الربع االخير من القرن  (1

 م1840تدهور مشروعات التنمية الذاتية فى مصر بعد معاهدة لندن  (2

 م1919عدم طرح المصريين لفكرة االستقالل الوطنى عن تركيا قبل ثورة  (3

 تدهور التجارة الداخلية قبل مجىء الحملة الفرنسية  (4

 م 1841تأخر استقالل مصر بعد فرمانى  (5
 

 )ج( ايد باألدلة التارخيية 

 كان الخديو عباس اول المنهزمين بعد حادثة فاشودة  (1

 نعمت مصر  فى عهد  وزارة  سعد زغلول باول انجازات الحياة الدستورية  (2

 فى تحقيق مبدأها الرابع فى تحقيق العدالة االجتماعيةم 1952يوليو 23نجحت ثورة  (3
 لم يصف االمر للفرنسيين طوال مده بقائهم فى مصر  (4

 تطلع محمد على الى ضم الشام كان اسبق من حروبه فى الجزيرة العربية وضمه للسودان  (5

 كانت مشاركة المصريين فى دواوين الحملة الفرنسية مشاركة شكلية (6

 النتائج املرتتبة على : السؤال الثانى )أ( ما

 م1884انسحاب الجيش المصرى من السودان فى اعقاب الثورة المهدية (1
 م1803رحيل القوات االنجليزية من مصر عام  (2

 انشاء المجمع العلمى المصرى فى عهد الحملة الفرنسية (3

 م1922فبراير  28تصريح  (4

 م1839معركة نزيب   (5
 

 ) ب( ماذ حيدث اذا ..؟   

 م1840التغلب على التحالف االوروبى ضده عام  استطاع محمد على  (1

 م1951:م1950نجحت مفاوضات النحاس مع بريطانيا فى  (2

 نجح نابليون فى هزيمة انجلترا فى عقر دارها  (3

 نجحت فرنسا فى تحقيق اهدافها فى مؤتمر االستانة  (4
 

 وضح مايلى ..؟ )أ( السؤال الثالث   

 اسماعيلمظاهر النهضة الثقافية فى مصر فى عصر  (1

 م فى مجال االنتاج الصناعى1952يوليو 23انجازات ثورة  (2

 م وموقف الخديو منها 1881مطالب الضباط المصريين التى قدموها للخديو فى مايو  (3

 م1923المبادىء الليبرالية التى تضمنها دستور (4

 ) ب( قارن بيـن ..؟ 

 محمد على و اسماعيل من حيث* توسع الدولة المصرية  *موقف الدول االوروبية منهما    (1

 القضاء فى عهد نابليون والقضاء فى عهد محمد على (2

 م من حيث نتائج كال منهما1942فبراير 4م و حادثة 1906حادثة دنشواى  (3

 رسالة مصر الحضارية فى السودان وفى الشام  (4
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  المنهج ()نصف النموذج الثـــــانى 
 

 السؤال األول / )أ( اخرت االجابة الصحيحة مما بـيـن القوسيـن   

                            كتشنر (   –دافرين  –كرومر  –رفض المندوب السامي البريطاني .... سفر الوفد المصري الي باريس   ) ونجت  -1

 نهاية الحرب العالمية األولي .............قاد الكفاح الوطني ضد التدخل البريطاني في مصر عقب   -2
 مصطفي النحاس (  –سعد زغلول  –محمد فريد  –) مصطفي كامل                                                     

 (9لويس -16لويس -15لويس -14حاول الملك .......اقناع الدولة العثمانية بالتنازل عن مصر         )لويس -3
 ت ايام حكم سعيد باشا مجالس للفصل فى المسائل المدنية والتجارية عرفت باسمانشأ -4

 المجلس المخصوص ( –مجالس االقاليم -مجلس التجارة –)مجلس االحكام                                              
 المانيا (  -انجلترا -فرنسا -)روسيام بين السلطان العثمانى و....          1838عقدت معاهدة بلطة ليمان التجارية -5

 )ب( مب تفسر ..؟ 

 تعاظم دور مالك االرض الزراعية فى عهد االحتالل البريطانى  -1
ازدهار الصناعة المدنية والحربية فى عصر اسماعيل -2  

 تدهور التعليم فى عهد االحتالل البريطانى  -3

 اسماعيل ارتقى مستوى الوظائف العامة فى مصر فى عهد الخديو -4
 ظهور فكرة القومية )الجامعة المصرية ( بعد الحرب العالمية االولى  -5
 تأثر المجتمع المصرى بسياسة الباب المفتوح فى المجاالت االقتصادية -6

 

 )ج( ايد باألدلة التارخيية

 م1952يوليو 23كان الوضع السياسى فى مصر أوخر العهد الملكى من اسباب قيام ثورة  -1
 نابليون الحملة فى مصر واالخطار تهددها من كل جانب ترك  -2
 كانت النتائج النهائية لحروب محمد على فى اليونان لصالح مصر  -3

 كان لسياسة محمد على االقتصادية أثرها فى تشكيل وبناء القوى االجتماعية -4 

 عمل نابليون على توطيد سلطة فرنسا فى مصر -5 
 

 النتائج املرتتبة على :السؤال الثانى )أ( ما 

 توسعات اسماعيل فى شرق افريقيا -1
 سياسة المعتمد البريطانى جورست فى مصر -2
 م 1936فشل مفاوضات النحاس مع بريطانيا لتعديل معاهدة  -3

 الحملة الفرنسية فى مجال الصحة العامة -4

 البريطانىمواقف الخديو عباس حلمى المتشددة فى بداية حكمه ضد االحتالل  -5
 

 ) ب( ماذ حيدث اذا ..؟

 م19استمرت الزعامة الشعبية على قوتها ووحدتها فى اوائل القرن  -1
 وافق محمد على بمشروع قناة السويس -2

 نجحت حركة على بك الكبير -4                                                      م1800تحقق اتفاق العريش  -3  
 

 السؤال الثالث )أ( قارن  بيــن :   

 الجمعية الخيرية االسالمية وجمعية حلوان من حيث اهداف كال منهم   -1
 م1883م والقانون االساسى لدافرين 1837القانون االساسى لمحمد على  -2
 م1952يوليو  23التعليم فى عهد وزارة سعد زغلول "الشعب " والتعليم فى عهد ثورة  -3

 فى عهد من تم صدوره ( –قانون المقابلة وقانون التصفية من حيث ) النصوص  -4

 القضاء فى عهد مينو وسعيد باشا  -5

  )ب( ما العالقة بيــن :

 نجاح الثورة الفرنسية وارسال فرنسا حملتها على مصر  -1

 ركزية ولجنة ملنرملجنة الوفد ال -2

 ادية فى مصراالكتشافات الجغرافية واالوضاع االقتص -3

 البنك األهلى ووزارة الشعب  -4
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   )نصف المنهج (النموذج الثالث 

 

 السؤال األول / )أ( اخرت االجابة الصحيحة مما بـيـن القوسيـن                                 

 آخر من حكم مصر من أسرة محمد على  (1

 الخديوعباس حلمى ( –السلطان حسين كامل  -الملك أحمد فؤاد الثانى –) الملك فاروق                                

 م 18حاول .....االنفصال عن الدولة العثمانية فى النصف الثانى من القرن (2

 على بك الكبير(  –محمد بك ابو الدهب  -البرديسى -) محمد األلفى                                                          

 اسماعيل ( –سعيد  –عباس  –......ديلسبس حق امتياز حفر قناة السويس                     ) محمد على منح .. (3

 البرديسى ( –ابراهيم بك  –األلفى –دارت معركة امبابة بين الفرنسيين والمماليك بقيادة               ) مراد بك  (4

 م بعد عقد1803رحلت القوات البريطانية من مصر عام  (5

 معاهدة ايفيان ( –صلح كوتاهية  –صلح اميان  –) اتفاقية العريش                                                      
 

 )ب( مب تفسر ..؟

 اتساع شبكة النقل والمواصالت فى ظل سقوط نظام االحتكار -1

 طول مقاومة أهل الصعيد للحملة الفرنسية -2

 السياسى السرى منذ اربعينيات القرن العشريناتجاه ضباط الجيش المصرى للعمل  -3

 م1940تدخل بريطانيا لعزل وزارة على ماهر باشا  -4

 تدهور الصناعة الصغيرة فى مصر أيام االحتالل البريطانى -5

 اهتمام الدواوين فى عهد عباس وسعيد بامور سيادية -6   

 )ج( ايد باألدلة التارخيية 

 كان تنظيم المراقبة الثنائية بداية التبرم والسخط من وزارة رياض باشا  -1

 كان لسقوط االحتكار آثاره على القوى االجتماعية فى مصر  -2

 م بعد المكاسب لمصر1936حققت معاهدة  -3

 تعددت الصعوبات التى واجهت الضباط  المصريين فى بناء تنظيم الضباط االحرار  -4

 مة الشعبية قدرتها على فرض ارادتها بعد خروج الحملة الفرنسيةأثبتت الزعا -5

 م1789أتخذ الصراع بين انجلترا وفرنسا بعدا جديدا بعد قيام الثورة الفرنسية  -6

 السؤال الثانى )أ( ما النتائج املرتتبة على :

 اصطحاب نابليون للعلماء اثناء حملته على مصر  (1

 االحتالل البريطانىتدهور الصناعة فى مصر ايام  (2

 م1833صلح كوتاهية  (3

  م1807 عامانشغال محمد على بمحاربة المماليك  (4

 حالة التدهور السياسي الذى عاشته مصر فى عهد حكومات االقلية بعد الحرب العالمية الثانية (5
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